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Subvenções de políticos
podem acabar ou ser só
para quem necessitar
Proposta Três hipóteses 10 6 milhões É o custo
corte substantivo
prova de necessidade
ou o fim da subvenção

anual para o Estado das
cerca de 400 pensões
vitalícias dos políticos

No Conselho de Ministros extraordiná

beneficiários serão obrigados a fazer
prova da sua necessidade Embora vá

rio de amanhã estão três hipóteses sobre
a mesa relativas às subvenções vitalícias
a sua revogação um corte substancial
ou a condição de recursos ou seja os

rias vozes na maioria tenham defendido

a revogação das cerca de 400 subven
ções as duas últimas hipóteses são as

Angelo

defende corte de
Consti ucionalistas
revogação
mais prováveis a inscrever no Orçamen
to do Estado para2014 Fonte da maio
ria disse ao DN que se criou um caldo
para que o corte previsto de 15 seja

muito superior
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Subvenções podem acabar ou
ter de se provar necessidade
Decisão Nos partidos do Governo na oposição e entre alguns constitucionalistas crescem as vozes dos
que defendem a revogação das cerca de 400 reformas vitalícias de ex titulares de cargos políticos O assunto
é analisado amanhã no Conselho de Ministros que vai preparar o Orçamento do Estado para 2014
PAULA SÁ e FRANCISCO MANGAS

No Conselho de Ministros extraor

dinário de domingo estarão três hi
póteses sobre a mesa relativas às
subvenções vitalícias dos políticos
a sua revogação um corte substan
cial ou submetê las à condição de
recursos ou seja os beneficiários
fazerem prova da sua necessidade

Embora várias vozes na maioria
tenham defendido nas últimas ho

ras a revogação das cerca de quatro
centas subvenções as duas últimas
hipóteses são as mais prováveis de
ir para a frente no Orçamento do Es
tado para 2014
Fonte da maioria admitiu ao DN

que se criou um caldo para que os
15 previstos de cortes nestas sub
venções a que os políticos no ativo
até 2005 ver R
para o Orçamen
to do próximo ano seja muito supe

P

rior No Conselho de Ministros de

quinta feira de discussão do Orça
mento que será encerrada no do
mingo para que o documento seja

entregueno
feira dia 15 Parlamento
aministradaJustiça
até terça
PaulaTeixeira da Cruz terá defendi

do arevogação total das subvenções
em nome dajustiça social
Segundo fontes governamentais

também terá sido ela a colocar sobre

a mesa ahipótese de exigir que sejam
sujeitas à condição de recurso ou

seja só se aplicaria apolíticos que
não tivessem outra fonte de rendi

mento por terem exercido apolítica
a tempo inteiro Ou ainda sofrerem
um cortenaordemdos setenta por
cento Estas duas últimas hipóteses
foram do agrado de outros ministros
Fora do Conselho de Ministros

duas vozes da maioria verbalizaram

a defesa da revogação das subven
ções Ade João Almeida porta voz
do CDS e a de Teresa Leal Coelho

vice presidente dabancada do PSD
Ambos garantiram falar em nome
individual

Mas ou

tras figuras do universo
social democrata

comentar a medida do Governo

Jorge Coelho antigo deputado e
ministro socialista foi dos poucos
que falou ao DN sem no entanto
comentar a medida Jorge Coelho
lembrou que renunciou à pensão
vitalícia há dois anos

Já emiti a

minha opinião sobre essa matéria
e não digo mais nada
O antigo ministro Angelo Cor
reia também recebeu a pensão até
2011 altura em que conta veren
trevista ao lado foi suspensa por
estar a receber salário pelos serviços
prestados em empre
sas O social demo
crata concorda com o

e

centristas replicaram

corte de 15 porcento
mas opõe se à revo
gação da subvenção

esta ideia

Aspensões vitalícias

Às vozes que no PSD

dos políticos custam à
Caixa Geral de Aposen
tações 10 6 milhões de
euros anuais Só em

2012 altura em que a maioria intro
duziu uma alteração nalei as sub
venções deixaram de poder ser acu

muladas com rendimentos do sector

privado tal como jáacontecia com
os rendimentos do sector público
No caso de serem requeridas nestas
circunstâncias ficam suspensas Já a
sua acumulação com outras pen
sões é permitidapelalei
O DN tentou ouvir alguns anti
gos políticos abrangidos pela sub
venção mas poucos quiseram

e CDS pedem arevoga
ção junta se também o
Bloco de Esquerda On
tem desafiou os restantes partidos
para uma tomada de posição con
junta no Parlamento de modo a pro
por a eliminação total do pagamen
to das subvenções vitalícias no Or
çamento do Estado OE para2014
Aposição bloquistafoicomunica
da pelo líder parlamentar do Bloco
Pedro Filipe Soares que enviou uma
missiva sobre a matéria aos restantes

líderes parlamentares Pedimos aos
grupos parlamentares que se jun
tem anos disse o deputado

Constitucionalistas defendem

revogação de pensão vitalícia
princípios Jorge Miranda diz
que a subvenção dos políti
cos viola a ética republicana
e devia ser pura e simples
mente revogada
As subvenções vitalícias dos políti
cos são contrárias à ética republi

ca É preciso saber se é admissível

os políticos criarem um regime de
pensão excecional diferente dos
outros diz o jurista Paulo Otero
que considera estas reforma de
luxo um atentado ao princípio
da igualdade
A medida de o Governo avançar
com cortes nas pensões dos políti
cos é segundo constitucionalistas
ouvidos pelo DN um gesto muito
suave Ou nas palavras de Pedro

Bacelar Vasconcelos

timorato e

afirma o catedrático da Faculdade

tardio Na opinião deste constitu
cionalista nos sacrifícios pedidos
aos portugueses os políticos de
viam ser os primeiros a dar o exem
plo para que o processo tivesse um
desenvolvimento menos penoso

de Direito de Lisboa indica que de
vem ser eles os primeiros a aceitar
as regras aplicadas a todos
Antigo deputado na Constituin
te Jorge Miranda catedrático de Di
reito Constitucional defende que
mais do que o simples corte de uma
parte a subvenção vitalícia de ex ti
tulares de cargos políticos devia ser
revogada pura e simplesmente Ou
pelo menos ser suspensa essa sub
venção durante o tempo em que o
País estiver mergulhado na crise
Além das pensões os cortes tam
bém podiam passar pela redução
de deputados no Parlamento Ter
230 deputados em vez de 180 o mí
nimo exigido pela Constituição
é tão crucial à democracia ques

para todos os cidadãos
Jorge Miranda também vê bran

dura no corte de 15 por cento nas

pensões vitalícias dos políticos
A existência da subvenção subli
nha é inconstitucional porque
viola princípios republicanos apo

lítica deve ser entendida num espí

rito de serviço e não um exercício
para se tirar proveito
Não é admissível numa repúbli
ca refere Paulo Otero os políticos

criarem regras excecionais de pri
vilégio O princípio republicano

tiona BacelarVasconcelos

Nove políticos
requereram a

pensão vitalícia
apósa troika
pedidos Já depois de assinado o
programa de resgate português e de
o País ter entrado num regime força
do de austeridade nove políticos re
quereram a subvenção vitalícia sen
do que os que ainda ocupam o car
go de deputados na Assembleia da
República têm a pensão suspensa
Foram eles José Magalhães anti
go deputado do PCP e do PS e ex se
cretário de Estado do Governo de Jo
sé Sócrates Maria José Gamboa

Campos e Jorge Strecht Ribeiro am
bos ex deputados socialistas eVera
Jardim também ex deputado do PS
e antigo ministro da Justiça deAntó
nio Guterres

Da lista fazem ainda parte alguns

dos atuais deputados das bancadas

doministrodaAdministraçãoInterna
PS edo PSD Alberto Costa ex
e da Justiça José Junqueira deputa

do do PS e ex secretário de Estado

Uma subvenção vi
talícia é uma pensão
de reforma

Embora na prática
tenha esse efeito por
que é vitalícia na ver

dade formal trata se de

algo mais parecido com

umsubsídio
se ofereceraosPretendia
deputa
dos um benefício para
que não se eternizas
sem na função

Um gestor privado
ex deputado pode
acumular o seu salá

rio com a subvenção

vitalícia

Não Essa foi uma alte

ração introduzida por
ocasião da discussão

doOE 2012 Aacumu

dade
democratarequereramasubven
Do grupoparlamentarsocial

lação foi proibida
Atingiu ex políticos
que transitaram para a
gestão privada como
Jorge Coelho Dias

rio de Estado dos Assuntos Parla

ou Angelo Correia

Maria de Belém deputada socialista
e antiga ministra da Saúde e da igual
ção Correia de Jesus antigo secretá

mentares e HugoVelosa ambos de
putados eleitos pela Madeira
Todos requereram a pensão vita
lícia ao abrigo dalei anterior a2005
aqual determinou o fim das subven
ções

Loureiro Armando Vara

Pode acumular se
um salário do Estado

com a subvenção vi
talícia

Também não No

Estado os agentes têm
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5 PERGUNTAS A

Corte de 15
é uma medida
aceitável
ANGELO
CORREIA
Ex ministro

O Governo pretende cortar
nas subvenções vitalícias dos
políticos Angelo Correia que
foi deputado e ministro
é uma das pessoas que recebe
esse subsídio Concorda com

a medida

Eunão recebo nada desde 2011

Nessa altura foi suspenso o re
cebimento da pensão Estou a
trabalhar ganho um salário das
empresas onde presto os meus
serviços e por isso só depois
de aposentado poderei voltar a
receber essa subvenção vitalí
cia Portanto e para que fique

bem claro neste momento eu
não recebo nada
E concorda com o corte de

15 por cento nessas pensões
específicas dos políticos
O corte de 15 por cento neste
tipo de pensões numa altura
de grande dificuldade para
o País parece uma medida
aceitável

Porquê
Será um exemplo de contribui
ção da classe política para a so

lidariedade nacional Se devi
do à crise existem cortes em
muitas outras áreas noutras

de escolher entre

salário e pensão foi
o que aconteceu

com o Presidente da

República que esco
lheu receber as suas

pensões de reforma

em vez do ordenado

e Chefe de Estado

Qual a última

grande alteração
nalei

Em 2005 por proposta
do PS sendo o primei
ro ministro José
Sócrates Alei foi

revogada mas com

uma ressalva a subven

ção não seria cortada
aosquejáarecebessem
ou àqueles cujo
tempo já estivesse
a contar para

virem a receber

Melancia com maior pensão
e Jorge Coelho renunciou
listas Há dois anos o DN tomou pú
blicas algumas das subvenções pagas
pela Caixa Geral de Aposentações a
políticos Eram então cerca de quatro
centos os beneficiários O socialista

Carlos Melancia três vezes ministro e
governador de Macau entre 1987 e
1991 auferiaamais alta 9150 euros
Na sequência da polémica que le

vantou o facto de vários gestores de
topo também serem beneficiários da
pensão vitalícia Jorge Coelho antigo
ministro de António Guterres e na al

médio da subvenção

tura presidente da comissão executi
va da Mota Engil renunciou
à subvenção de 2400 euros
que auferia
Em2011 antes da alteração
que impediu a acumulação
das pensões vitalícias com ren

de quatrocentos
políticos serão

rios nomes como Dias Loureiro

Só os políticos que
iniciaram funções

depois da revogação

da lei deixaram de ter

direito à subvenção
Qual o montante
2300 euros Cerca

beneficiários

dimentos do sector privado fa
ziam parte dalista de beneficiá

1700 euros Angelo Correia

2200 euros

Joaquim Ferreira do

Amaral 3000 euros AntónioVitorino
2000 euros ArmandoVara 2000 eu
ros Rui Gomes da Silva 2100 euros

Duarte Lima 2200 euros Álvaro Bar
reto 3400 euros Bagão Félix 1000
euros eZitaSeabra 3000 euros

As listas a que o DN teve acesso em
2011 revelaram que existiam vários

políticos no ativo a quem estava sus

penso o pagamento da subvenção
vitalícia Casos de Rui Rio 1400 eu
ros José Lello 2600 euros

Miguel Relvas 2800 euros e do se
cretário geral do PCP Jerónimo de

pensões não fazia sentido as
subvenções vitalícias dos polí
ticos ficarem à margem
Há quem defenda tanto na

oposição e mesmo nos parti
dos que compõem o atual
Governo a revogação pura e
simples dessa subvenção vita
lícia que como sabe só abran
ge ex titulares de cargos polí
ticos de legislaturas anteriores
a 2005 Também aceitaria uma

Sousa 2400 euros

medida com esse alcance

As mesmas listagens revelavam
que existiam beneficiários de todas
as bancadas à exceção da do mais
jovem partido o Bloco de Esquerda

Não Estou de acordo como já
o referi com o corte dos 15 por
cento Agora a suspensão da
subvenção é uma coisa distin
ta E explico a razão há pessoas
que apenas desempenharam
cargos políticos e não têm mais

E nela constavam ainda nomes de

ex líderes partidários como Manue

la Ferreira Leite 2700 euros e Carlos
Carvalhas 2800 euros

O atual primeiro ministro tam
bém cumpriu tempo sufi

nada Nesses casos como se

compreende a subvenção

vitalícia é a única fonte de ren

ciente na Assembleia da

dimentos

República 91 99 para re
querer a subvenção mas

Mas existem também mui

não o fez

Já o antecessor José Só

crates que entrou na AR
pela primeira vez em 1987

e nunca interrompeu fun
ções políticas foi quem
ditou o fim das pensões
vitalícias

tos ex titulares de cargos po
líticos que não se enqua
dram nesse grupo Ou seja
além da política desempe
nham outra atividade

É uma questão que deve ser

bem ponderada Deve ser vista
com muitas cautelas

