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COMEÇOUAGUERRASEMQUARTELTerceiroroundemguerra

aberta com
Constitucional
Oprimeiroministronãoescondeo

desagrado pelos chumbos trêsdo TC
Outras avaliaçõesse seguirão masa
guerra foi declarada

LILIANA VALENTE
Acabaram se ospaninhos quenteseacon

versa encriptada entreogoverno e o Tri
bunal Constitucional TC Passos Coelho
chocade frente comosjuízesdoTCnão
oescondeejá escolheuo seu alvo preferi
dona rentrée políticaOchumbo do diplo
ma de requalificaçãode funcionários públi
cos foiagotadeáguanumarelaçãodecopo
cheio Agora para influenciar a opinião
pública a diasdas eleições autárquicasea
anoemeio de legislativasoprimeiro minis
tro versão presidente doPSD atiraabom
baefalana falta de bom sensodosjuí
zes e na interpretação da Constituição
Problema o executivo ainda vai tervárias
leis sobalupados juízes doRattonquejá
deram mostras de não gostarde confron
tos directos
Apartirdeagorasemmaterialpara

fazer ovos Passos entrou na fase deesco
lheras armas para esgrimir argumentos
na praça pública Nãosetrataapenasde
escolheroTC como adversário político
mas como o argumento perfeito parades
culparas reformasnoEstado que admite
o próprio tardam Portas ainda não apre
sentouo guião paraa reforma doEstado
prometido primeiro para Fevereiro Ese
jágarantiu quea resposta aesteúltimo
chumbo não vai passar por mais reformas
estruturais do lado da economia leiase
sector privado também é certo que dei
xouno ar a ideia de quequalquersolução
para reparar o veto constitucional terá sem
pre umpreço mais elevado QualOgover
no vai preparar muito rapidamente o
novo diploma de requalificação dos fun
cionários públicos tendo como objectivo
uma poupança no próximo anode119
milhõesde euros acordada com o FMI

Masa tarefa fica agora mais difíciladmi
tiu Passos Coelho perante uma plateiade

jovens sociais democratas entusiasmados
pelo discursomaisagressivodopresiden
tedopartido ontem ao iníciodatardeem
Castelo de VideÉ que Passos estando num

evento partidário fala de improviso solta senalinguageme aproxima sedo léxico
partidário E terá sido por isso que assegu
rou queo governo tudo vai fazer paraencon
trar uma solução ideia aliás já deixada
por Paulo Portas um dia antes masque
há certas interpretações da Constituição
que não deixam ogovernoseguiresse
caminho As pessoas sabem por bom sen
so quenãovaleapena estaratirarovos
de uma galinha que não tem material para
os pôr disse para justificaro factodeas
opções para o executivo serem cada vez
mais escassas
MaisdoqueopçõesmaisdoqueaCons
tituição é tudo uma questão de interpre
tação e Passos até admite que agorafica
bem difícil explicar à troika com convic
ção queas propostas que apresenta nas

avaliações regulares ao programa portu
guêssão aprováveisnoTCDeixanoentan
toacerteza de que o governo nãoserá
uma barata tonta queà primeira dificul
dade muda de estratégia nem tãopouco
será como os cães amorderacaudaTra
duzindo Passos vai continuar no mesmo
rumo de insistir emreformas doladodo
Estado até porque admite queas reformas

estruturais no sector privado já foram fei
tasAsdoEstado devidoà interpretação
dos juízes queo impediram de cortarsalá
riosvia suspensão deumdos subsídios aos
funcionários públicosepensionistase ago
radeabrirapossibilidade dedespedimen
tos na função públicavia mobilidade espe
cial estão por isso atrasadas
A estratégia de ataqueàbombaaoCons

titucional foi evitada numa primeira par
tedo mandato masapartirdoprimeiro
chumbo o primeiro ministro passoua
pesar menos nas palavras que dirigeaos
juízes do TC
Otiro departidaparaaguerraoucon

flito palavras usadas por Passos no dis

i

1/14 a 17

S/Cor

3162

80000

Nacional

Informação Geral

Diária

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):02092013

Política



curso quefez ontemna Universidade de
Verão foi lançado logo na sexta feiraquan
do tentoupôrno TCaculpa porumeven
tual segundo resgate Ontema ameaça foi
apenas veladamasacrítica foiunsdeci
béis acima É que para Passos já nãose
trata de rever a Lei Fundamental projec
to que levava na bagagem quando chegou
à presidência do PSDatéporqueosprin
cípiosqueoTC diz que foram violadosexis
temem qualquer Constituição Trata se
de interpretações que condicionam Quan
dochegaomomento detomarasdecisões
que têm um impacto generalizado sobre
todos os portugueses normalmenteasdifi
culdades de natureza constitucional não
secolocamMasquando olhamosparao
sector Estado em particular temsido mui
todifícil apesardo momento excepcional
dar um sentido duradouroàsreformas
atirou Mas foioutra a perguntaqueficou
no ar depois de Passos terminaro discur
so de50 minutos Já alguém se lembrou
de perguntar aos mais de900 mil desem
pregadosnopaís de que lhes valeuaCons

tituição até hoje questionou Pergunte se
VicecautelosoAsagulhasentrePassos

ePortas estãonoentanto viradaspara
estratégias diferentesO líder do CDS tinha
faladono dia anterior e preferiuacautela
nas palavras até porque defendeuogover
nonunca está dispensado do trabalhode
negociaçãoe concertação Portas nãoali
nhouna crítica directae preferiugarantir
oempenhodogoverno nas negociações
comatroikaounão tivessesidoeleaficar
com a pasta política de falar directamen
te comoFMI Banco Central Europeue
Comissão Europeia por despacho dopri
meiro ministro assinadonasemana que
passouOteste ao jogo decinturapolítico
do vice primeiro ministro começa já este
mês quando tiverem inícioasduas avalia
çõesdatroika enquanto no interior do
governo se finalizaoOrçamento doEsta
dopara 2014 com medidas que irãoparar
ao Constitucional verao lado
JSDquer rever a

Constituição como PS
Castelode Vide OlíderdaJSD
Hugo Soares desafiou ontem o PS

anegociar comos sociais democratasuma revisão da
Constituição Parao também

deputado temos um Tribunal
Constitucional queé conservador
nainterpretação que fazda
ConstituiçãoéumTC quenão
interpreta a Constituição aos olhos
daquilo que sãotambém os
direitos das novas gerações disse
no encerramento da Universidade
deVerão ApesardePassoster
dito que jánão se tratadeuma
revisão do Texto Fundamental
Hugo Soares acredita queeste
precisa mesmodeser alteradaaté
porque acautela em demasiaos
direitos adquiridos e não
salvaguardaos futuros
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