
Pensões arriscam
sofrer dupla
penalização
despesa Emcausa está a possibili
dade de juntar à convergência a
manutenção da contribuição espe
cial de solidariedade para os refor
mados da CGA
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Pensão de 1600€
perde 210€ com
CESeconvergência
Despesa Manutenção da taxa sobre as reformas e corte
das pensões da CGAvalem 1 1 mil milhões CES pode con
tinuar em 2014 emvez da TSU dos reformados

LUCÍLIA TIAGO

No próximoano os reformadosdaCaixaGe
ral deAposentações CGA arriscamver a
pensão sujeita adois cortes caso à conver
gênciase junte amanutenção da contribui
ção extraordinária de solidariedade CES
Juntas as duas medidas farão que uma re
forma de 1600 euros e queeste ano foi redu
zida em 56 euros porvia da CES possa ter
em 2014 um corte de210 euros

O futuro da CES uma taxa que incide
sobre as reformas acimados 1350 euros ain
da não é conhecido mas ontem aTSF ci
tando fontes governamentais adiantavaque
o Executivo pretende mantê la Confronta
do com esta possibilidade no final do Con
selho deMinistros da semana passada o se

cretário de Estado daAdministração Públi
ca referiu apenas que a a CES é umamedi
dade carácter anual que consta do OE2013
e que a seu tempo oGoverno decidirá Esta
taxa sobre as pensões existe desde 2011 mas
em2013 foi redesenhada e passou a abran
ger reformas devalormais baixodo queo até
aí considerado Amedida foi submetida ao

Tribunal Constitucional que a deixou pas
sarpor serextraordinária Resta saber se este
entendimento semanterá do lado do Palá
cio Ratton

Asmedidas sobre reformas eventualma
nutenção da CES convergência fator de
sustentabilidade e aumento da idade esta
rão de resto no centro das atenções desta
nova avaliação que a trokaontem iniciou

Amanutenção da CES poderá ser uma
forma de o Governo limar o desentendi

mento que a TSUdos reformados taxade
solidariedade anunciadaporPassosCoelho
emmaio trouxe à coligação Na ocasião o
primeiro ministro afirmou que aquela taxa
funcionaria emmoldes semelhantes aos da

atual CES ainda que a poupança estimada
seja superior 436milhões em 2014 contra
421 milhões este ano Ajunção desta contri
buição com a convergência das pensões
permitirá aoGoverno cortar 1 1 milmilhões
nadespesade2014 Ao nível individual esta
redução será também sentida de forma si
gnificativa Tendo por base as fórmulas co
nhecidas umapensão de 1600 eurosbrutos
arrisca cair para 1389 euros em 2014

Odiploma do corte das pensões da CGA
já seguiu para o Parlamento antes de mar
cada a negociação suplementar pedidapela
Fesap Os sindicatos da função pública cri
ticam esta pressa do Governo e a Frente
Comummarcou já uma ação de protesto
paradia 25 Helder Rosalino comprometeu
se a remeter para aAssembleia da Repúbli
ca o resultado desta negociação extra mas
STE Fesap e Frente Comumfalam de farsa
negocial

COMPENSAÇAO

1 cria 110 mil empregos
OGoverno anunciouontemque vai
pagar 1 dos encargos com trabalha
dores a prazo ou a titulo definitivo
contratados apartir de dia 1 de outu
bro De acordo com PedroMota

Soares estamedida terá um impacto
para 110mil novos contratos com um
financiamento de via comunitáriade
25milhões de euros Este novo subsí

dio éo cumprimento do acordo esta
belecido comos parceiros sociais no
ano passado para facilitar o esforço
das empresas que apartir deoutubro
passama termais encargos comos
dois novos fundos obrigatórios que fi
nanciarão os despedimentos Estes
dois fundos resultamde umacontri
buição tambémde 1 0 925 e
0 075 sobre os salários peloque a
nova ajudavai neutralizar o impacto

Entroikados na receção aos credores
ProtestoOmovimento Quese lixe a troikal não esqueceu a nova visita doscredoresa Lisboa

Por toda a cidade foram espalhados dezenas de entroikados bonecos que simbolizam na
ótlca da organização opesoque a ajuda externa está a ter sobreosportugueses Naverdade
como todos sabemos a troika nunca de cá saiu afirma o grupo em comunicado lembrando
que a troika querliquidar qualquer vida digna de ser vivida Anunciam ainda que no final de
outubro voltam às ruas em protesto como anteriormente a 15 de setembro e a 2 de março
para dizerà troika e ao Governo queeste país não é deles

A MESA DA TROIKA

DÉFICE MENOSAMBICIOSO
É o tema mais quente destas oitava e nova

avaliações 0 Governo já fez saber que quer
uma maior margem para o défice só falta
convencer mais uma vez a troika

CORTES NAS PENSÕES
Os pensionistas vão estar no centro das dis
cussões de credores e Governo Os novos cor

tes pela convergência dos sectores privado e
público o aumento da idade da reforma para
66 anos e o possível regresso da contribuição
extraordinária de solidariedade estarão na

ordem do dia

NOVAREQUALIFICAÇAO
OGoverno remodelou o programa de requali

ficação mas o tema continua quente Será que
a alternativa encontrada chega para os credo
res Agora a poupança deixa de ser definitiva e
os funcionários podem manter se de forma in
definidamente como excedentários

SALÁRIOS NO PÚBLICO
Ostrabalhadores do Estado vão agora nego
ciar a nova tabela remuneratória que irá acer
tar os vencimentos pagos pelo Estado A troika
também vai querer discutir a manutenção do
atual corte salarial
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