
Portasaindanãoavançoualternativas
paraoprogramadeajustamento
Nos encontros realizados esta semana com osmáximos responsáveis da Comissão Europeia propostas
concretas para a flexibilização do défice ou para o programa de corte da despesa não foram apresentadas

Crise
IsabelArriagaeCunha
Bruxelas
A Comissão Europeia ainda não re
cebeu qualquer proposta concreta
do Governo sobre uma possível fle
xibilização do programa de ajusta
mento nem sobre as novasmedidas
de redução das despesas públicas
que poderão substituir aquelas que
foram chumbadas pelo Tribunal
Constitucional
Paulo Portas vice primeiro mi

nistro e Maria Luís Albuquerque
ministra de Estado e das Finanças
estão desde terça feira em conver
sações com as três instituições que
compõema troikadecredores inter
nacionais dePortugal –ComissãoEu
ropeia BancoCentralEuropeu BCE
e Fundo Monetário Internacional
FMI Nestes encontros que termi
nam hoje no FMI emWashington
os dois governantes têm procurado
sobretudo sossegar os interlocutores
sobre o cumprimento do programa
de ajustamento económico e finan
ceiro assumido por Portugal como
contrapartida de uma assistência fi
nanceira externa
Bruxelas que tem acompanhado

o debate internoeno interior doGo
verno sobreo ritmo do ajustamento
económico e financeiro aguardava
com expectativa aprimeira visita de
Portas noseu novo cargoqueinclui as
relações com a troika devido sobre
tudoao tomcríticoque temutilizado
sobre as exigências do programa
De acordo com o que o PÚBLICO

apurou no entanto o vice primei
ro ministro não avançou de forma
concreta emBruxelas comnenhuma
das reivindicações que tem vindo a
fazer em termosde flexibilizaçãodos
termosdo programa acomeçarpe
la meta de 4 do PIB fixada para o
défice orçamental de 2014
As alternativas que poderão vir a

ser contempladaspeloGovernopara
substituir asmedidasde reduçãode
despesas públicasque foram chum
badas pelo Tribunal Constitucional
também não foram abordadas em
detalhe nos encontros de terça feira
dePortas eAlbuquerque comDurão
Barroso presidenteda Comissão Eu
ropeia e Olli Rehn comissário eu
ropeu responsável pelos assuntos
económicos e financeiros
Todas estas questões poderão

vir a ser abordadas durante a nova
revisão trimestral do programa de
ajustamento que será efectuada pe
los técnicos da troika a partir de 16
de Setembro sublinhou uma fonte
europeia ligada ao processo A si
tuação orçamental portuguesa será
analisada durante a missão de revi
são e nas negociações para o orça
mento de 2014 afirmou frisando
que nestemomento a troika está a
trabalhar combase nasmetas acor
dadasnaúltima revisão concluída
antes doVerão
Uma eventual alteração do pro

grama no sentido de uma nova fle
xibilização dasmetas estáno entan
to dependente do carácter realista
de eventuais pedidosque venham a
ser apresentadospeloGovernomas
sobretudo do grau de satisfação da
troika com os esforços efectuados
para o cumprimento do programa
frisou outra fonte ligada ao proces

so Nenhum dos dois governantes
aceitou revelar à imprensa o teor
das conversações em Bruxelas O
mesmo aconteceu com Barroso e
Rehn emboraaporta vozda Comis
são tenha indicadoqueo presidente
sublinhou a importância da focali
zação de Portugal na aplicação do
programa de ajustamento
Barroso classificou igualmente

como encorajadores e positivos
osnovosdados económicosque dão
conta deumcrescimentodo PIBpor
tuguêsde 1 1 no segundo trimestre
relativamente ao anterior e de uma
redução da taxa de desemprego de
17 para 16 5 da população activa
Portugal já deupassossignificativos
na execuçãodoprograma num am
biente que é certamente muito difí
cil e adversoe por isso recuperar a
confiançados investidores edospar
ceiros internacionaisé essencial co
moopresidente tambémsublinhou

para permitir um regresso bem su
cedido aosmercados da dívida no
próximo ano prosseguiu amesma
porta voz Isso significa continuar
asreformas estruturaisemcursoque
são a melhor forma de restaurar o
crescimento económico sustentá
vel de longo prazo sublinhou
Do lado português a pouco mais

deummês da apresentação da pro
posta deOrçamentodo Estado para
2014 o Governo está a preparar a
revisão dasmedidasdecortedades
pesa que tinha apresentado na séti
ma avaliaçãoà troika Acontribuição
exigida aos pensionistas recusada
por Portas e o regime de requalifi
cação na funçãopública chumbado
pelo Tribunal Constitucional terão
de ser substituídos se oobjectivo for
manter o montante global dos cor
tes As respostas podem surgir nas
próximas semanas ver texto ao lado
e página 11 comSérgioAníbal
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