
A economia e a política
Se o PS não conseguir vencer o PSD nas umas em 2015 então é porque não tem propostas
que o distingam e a sua liderança não consegue ganhar a confiança dos eleitores

Oseleitoresvotamcomodinheiroquetêmno
bolso e com as expecta
tivas que têm em relação
ao emprego Foi por isso

que Bush pai perdeu as eleições para Bill
Clinton quando a sua campanha tentava
desesperadamente mostrar que a econo
mia norte americana já estava em recu
peração e estava mas os eleitores ainda
não sentiam os seus efeitos Foi também

na altura que ficou famosa a frase é a
economia estúpido inventada por um
assessor de Clinton

Ora se isto é assim a pergunta óbvia
é porque é que em Portugal o PS não li
dera destacado as sondagens de opinião
apontando para uma maioria absoluta e
ao invés não consegue descolar do PSD
estando apenas três pontos à frente dos
sociais democratas

Ninguém terá dúvidas de que a po
lítica conduzida pelo governo que por
vontade própria ultrapassou claramente
o que tinha sido acordado no Memo
rando de Entendimento MoU com a
troika tem provocado enorme dor social
no país com o aumento exponencial do
desemprego acima dos 17 sobretudo
do desemprego jovem acima dos 40
com a redução brutal do rendimento das
famílias a quem por via fiscal foram re
tirados quase 11 mil milhões de euros em

três anos com a diminuição dos direi
tos dos trabalhadores e o acréscimo dos

dias de trabalho com o corte draconiano
nas pensões e reformas com um ataque
sem precedentes aos direitos salários e
segurança no emprego dos trabalhadores
da função pública e com a contração de
muitas prestações sociais e dos cuidados
do Serviço Nacional de Saúde

Acresce a isto que este governo co
meteu erros políticos clamorosos como
a tentativa de introdução da taxa social
única uma excelente ideia paga pelos tra
balhadores uma péssima opção a crise
política entre a maioria durante o verão
que durante três semanas manteve o país
em suspenso com a possibilidade de elei
ções antecipadas no horizonte ou os brie
fings do Conselho de Ministros marcados
por três demissões Vítor Gaspar Paulo
Portas que voltou atrás e o secretário
de Estado do Tesouro que só esteve no
Executivo durante 37 dias

Por tudo isto o país deveria estar a
ser invadido por uma maré rosa que se
começaria a consubstanciar nas eleições
autárquicas seguiria para as europeias e
culminaria com uma maioria absoluta nas

legislativas em 2015 Acontece que não
está As sondagens de opinião mostram
que nas autárquicas o PS não só não vai
colorir o país de rosa como não ganhará
algumas câmaras emblemáticas Porto

e pode mesmo perder outras Guarda
Évora algumas das quais onde o PSD fez
um péssimo trabalho Santarém E para
as legislativas como já se referiu a vanta
gem é de apenas 3 pontos

É evidente que ainda falta muito tempo
para 2015 e pelo meio o governo terá de
aprovar um novo Orçamento do Estado
draconiano para 2014 com cortes de 3 6
mil milhões de euros a que se seguirão
novos cortes de mais 1 1 mil milhões para

2015O desemprego provavelmente ainda
subirá no próximo ano ou estabilizará nos
valores elevados onde se encontra Os re

formados e pensionistas não vão recuperar
nada do que perderam as famílias tam
bém não verão o seu rendimento aumen

tar de forma significativa os trabalhadores
da função pública continuarão a ser fus
tigados por medidas e pelo discurso polí
tico vamos todos trabalhar mais dias e os
direitos laborais continuarão em quebra
para o lado mais fraco

Se mesmo assim o PS não conseguir
vencer claramente o PSD nas urnas em

2015 então é porque não tem propostas

que o distingam claramente dos sociaisdemocratas e a sua liderança não con
segue ganhar a confiança dos eleitores
Nesse caso alguém terá que retirar con
clusões e talvez proclamar é a liderança
Sem estúpido porque não fica bem ao
cronista

Exame

114

S/Cor

343

43817

Nacional

Economia/Negócios

Mensal

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:01092013

Economia


