
Troika
quis baixar
salário
dos jovens

Santos Pereira e Mota
Soares recusaram proposta
da troika para baixar
salário mínimo dos jovens
e outros apoios sociais
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Troika quis cortar salário
mínimo para os mais jovens
Governo travou vontade
da troikã de mexer no subsídio
de desemprego legislação
laboral e no salário mínimo
nacional Para cortar claro

Os representantes da troika reuniram
esta semana com os ministros da Eco

nomia e da Segurança Social e volta
ram a pôr em cima damesa novas me
xidas na legislação laboral no subsí
dio de desemprego e no valor do salá

rio mínimo nacional O Governo opôsse e os dossiês não foram reabertos
Pelo menos por enquanto
A reunião juntou Álvaro Santos Pe
reira e Luís Pedro Mota Soares na dis

cussão do mercado laborai um as
sunto que para a troika não está re
partido entre os Ministérios como
acontece na estrutura do atual Gover

no Segundo o Expresso apurou a reu
nião foi dura com os dois ministros
a levantarem forte oposição a maté
rias sensíveis e que tinham sido ob
jeto de acordo de Concertação Social
O Conselho de Ministros já tinha da

do previamente carta branca para
os dois governantes resistirem à pres
são da troika composta por BCE Co
missão Europeia e FMI
Mota Soares e Santos Pereira susten

taram que uma nova incursão nestas
áreas podia pôr em causa o acordo
com os parceiros sociais —defendido
por vários responsáveis europeus —e
argumentaram com a grave situação
social que o país atravessa que impe
de mais cortes nos apoios sociais
A exigência da troika não é nova

Desde o início do resgate a Portugal
que os credores defendem com
unhas e dentes uma liberalização da
legislação laborai e a redução das
prestações sociais O salário mínimo
—congelado desdeoGovernoSócra

tes — foi mais uma vez um dospon
tos levantados pela troikã que agora
veio propor uma redução do valor do
SMN €485 para os trabalhadores
mais jovens
Umamatéria nada fácil de gerir tan

to com os parceiros sociais na própria
coligação governamental

O CDS já deu sinal de querer aumen
tar o salário mínimo nacional SMN
e Paulo Portas na sua moção ao Con
gresso do partido na próxima sema
na defende que a evolução do SMN
deve merecer especial cuidado nas re
lações com os parceiros sociais Pires
de Lima vai mais longe e defende a
atualização para os €500 num calen
dário próximo
Outra das matérias que a troika re

cuperou foi a revisão da legislação la
borai mais uma vez com o objetivo de
contornar o princípio de justa causa
para despedimento salvaguardada

constitucionalmente Os representan
tes internacionais consideram dema

siado rígido o conceito
Finalmente uma nova mexida no

subsídio de desemprego visava limi
tar para 18 meses o tempo de atribui
ção deste apoio O Governo porém
insiste emmanter umamodelação pa
ra permitir que os desempregados
mais velhos beneficiem mais tempo
de subsídio

Europa ajuda

Entretanto Portugal deverá contar
com €150 milhões suplementares para
aplicar no combate ao desemprego jo
vem entre 2014 e 2015O valor foi con
firmado por Pedro Passos Coelho on
tem no final do Conselho Europeu
em Bruxelas em que os 27 decidiram
reservar €6 mil milhões do próximo or
çamento comunitário para combater
um flagelo que afeta quase 20 da po
pulação portuguesa e 40 dos jovens
No entanto segundo o primeiro minis
tro não é por falta de financiamento
que os programas já existentes em Por
tugal continuam aquém das expectati
vas O Impulso Jovem concebido ori
ginalmente para abranger 90 mil jo
vens envolveu apenas 10 mil desem
pregados Nós temos financiamento
o que precisamos é que as empresas
vejam interesse nesses programas
afirmou o primeiro ministro Passos
reiterou a intenção do Executivo avan
çar com uma instituição financeira

que possa utilizar fundos europeus
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