
Portos simplifica
chumbo do TC
AOCONTRÁRIOdoprimeiroministro Paulo Portas não
dramatizou o chumbo doTri
bunal Constitucional ao regi
me de mobilidade na Função
Pública nem aventou apossi
bilidade de um segundo res
gate Quase no fim do discur
so de encerramento da ren

trée política do CDS PP que
decorreu ontem com a Con
vençãoAutárquica emMato
sinhos o vice primeiro mi
nistro afirmou apenas que a
sua resposta sobre o acórdão
épragmática realista e cons
trutiva

Se a interpretação do TC é
a de que não pode haver uma
mobilidade especial que
acompanha a questão do vín
culo então o Governo tem
que procurar uma solução
podendo não ser a melhor
mas procurando que seja jus

ta em que essa mobilidade
especial exista preservando a
questão do vínculo
Portas recordou que quem

criou a figura da mobilidade
especial não foi esteGoverno
foi o anterior de José Sócra
tes Mas deixou com ironia
uma certeza Garanto vos

que qualquer que seja a solu
çãodeGovernoparaamobili
dade especial o partido que
inventou essa figura criticará
o Governo

Apesar disso o Governo
nunca estádispensadodo tra
balho de negociação e de con
certação que sobretudo em
épocas de dificuldades deve
caracterizar uma forma equi
librada emoderada de exercer

a função doGoverno Oviceprimeiro ministro apagou as
sim os alarmes dados nos úl

timos dias por Passos Coelho

Para aqueles que pensam
que uma nova dificuldade
não tem saída eu acho que o
Governo deve empenhar se
emdemonstrar comclareza
em termos internacionais

porque é importante e em
termos nacionais porque é
fundamental que somosca
pazes de encontrar umasolu
ção que permitirá poupar a
despesaque temosdepoupar
tendo leitura constitucional

adequada
Portas enalteceu ainda os

sinais quecomeçama tercoe

rência dopontodevistadavi
ragem do ciclo económico
No que depender do seu par
tido garantiu Portugal con
seguirá superar a situação crí
tica em que foi colocado em
2011 e nunca mais sofrerá a

humilhação de estar sobpro
tetorado Esta foi a última
Vez
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