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P
PROGRAMA DE ESTABILIDADE E CRESCIMENTO

Governo prepara corte de
beneficios fiscais e da despesa
para nao subir impostos
RAQUEL MARTINS

07/03/2010-08:53

Contas do Governo vSo estar sob os holofotes de Bruxelas MIGUEL MANSO

A consolidate da economia portuguesa sera feita a custa da
redugao da despesa e nao passara pelo aumento de impostos nos
proximos tres anos. A garantia foi dada ontem pelo secretario de
Estado da Presidencia, Joao Tiago Silveira, no final do Conselho
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de Ministros extraordinario que aprovou o Programa de
Estabilidade e Crescimento (PEC) para o periodo entre 2010 e
2013.
"Este piano tem dois aspectos essenciais. caracterizado em
primeiro lugar pela estabilidade fiscal e em segundo lugar pela
redugao da despesa publica", afirmou a Lusa.
Embora o PEC exdua o aumento da carga fiscal, isso nao significa
que nSo havera alteragoes no sistema fiscal, apurou o PtJBLICO.
Para conseguir aumentar as suas receitas, o Governo devera
reduzir os beneficios fiscais dados as famflias e as empresas e fazer
outros ajustamentos que permitam tornar o sistema mais
equitativo e compensar a esperada redugao nas presta^oes sociais.
Alem disso, espera-se que a recuperagao da economia possa
conduzir a um aumento das receitas fiscais, muito penalizadas
pela quebra da actividade no tiltimo ano.
O Govemo nao divulgou o conteudo do documento aprovado
ontem, mas depreende-se das palavras do secretario de Estado que
o esfor^o de consolidagao que permitira reduzir o defice dos
actuals 9,3 por cento para os tres por cento em 2013, sera feito,
sobretudo, a custa da redugao da despesa.
A contengao dos salarios dos funcionarios publicos, o forte
control© de novas admissoes, a redugao do investimento e o corte
nas despesas sociais sao algumas das medidas que o Govemo vai
accionar e que espera possam tranquilizar a Comissao Europeia,
os investidores e as agendas que avaliam os inveis de risco da
divida publica portuguesa.

Propostas concretas
Portugal sera dos ultimos paises da Zona Euro a apresentar o seu
programa de consolidaqao a Bruxelas. Antes, o PEC ainda tem um
longo caminho a percorrer. Depois de ser apresentado aos partidos
e aos parceiros sociais esta segunda-feira, o documento sera
discutido na Assembleia da Republica no proximo dia 25 de
Manjo. So depois sera enviado para a Comissao Europeia, que vai
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avaliar se as medidas sao ou nao suficientes para o pais voltar a
colocar o defice na rota certa. Os partidos da oposigao aguardam
com expectativa o encontro com o primeiro-ministro.
0 PSD, o primeiro partido da oposi^ao que na segnnda feita sera
recebido em Sao Bento, garantiu, pela voz do lider parlamentar
Jose Pedro Aguiar Branco, que iri tomar uma posiqao responsavel
e de acordo com os "interesses nacionais", tal como fez no
Orqamento do Estado para 2010. Francisco Lou^a, lider do Bloco
de Esquerda, quer discutir medidas concreta e garante que nao vai
ao encontro apenas para ser "consultado", 0 PCP deixou um
recado a Jose Socrates: "Nao contem com este partido para por o
povo a pagar a crise e ser conivente com a imposigao de novos e
mais duros sacrificios aos mesmos de sempre".

COMENTARIOS
Os comenterios a este artigo est§o fechados. Saiba poraui.
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