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Passos diz que “vai além da
troika”. Por áreas, vai ser assim

Programa do PSD

PENSÕES Para garantir a
sustentabilidade do sistema,
o PSD admite “estudar” a
imposição de um valor
máximo para as reformas
públicas e nos próximos três
anos ajustar o valor das
pensões “congelando a regra
da indexação”. O PSD
defende um “envelhecimento
activo” por isso quer ainda
“bonificar o valor das
pensões” a quem tenha pelo
menos 40 anos de carreira e
queira permanecer no
mercado de trabalho.

RENDIMENTO SOCIAL DE
INSERÇÃO Numa
aproximação ao defendido
pelo CDS, o PSD propõe uma
revisão do regime do
Rendimento Social de
Inserção e colocar os
beneficiários a trabalhar, por
exemplo, das Instituições de
Solidariedade Social.

EDUCAÇÃO Num piscar de
olho aos professores, o PSD
insiste nas alterações ao
Estatuto da Carreira Docente e
à avaliação dos docentes.
Para além disso, o PSD
defende uma verdadeira
avaliação no final de cada
ciclo educativo. Para a 4º e 6º
anos serão implementados
“testes nacionais com
incidência na avaliação final”,
em vez das actuais provas de
aferição, e para os restantes
ciclos quer rever o peso na
avaliação dos exames.

ENSINO SUPERIOR
Avaliação dos cursos que não
têm saída profissional.

SAÚDE Maior justiça social
das taxas moderadoras,
através de mexidas no regime
de isenções. No programa lê-
se ainda uma concentração
das urgências nos grandes
centros urbanos.

ESTADO Além da política de
privatizações, o PSD defende
o encerramento de algumas
fundações e institutos além de
todas as empresas municipais
que não tenham 50% do lucro
vindo do mercado. Redução
dos assessores, adjuntos e
pessoal de apoio no governo
em 20%.

SISTEMA POLÍTICO
Redução do número de
deputados para o mínimo
permitido pela Constituição:

181 (hoje são 230). Nas
autárquicas, passa a ser eleito
apenas o presidente da
Câmara que tem liberdade de
escolha dos seus vereadores,
posteriormente aprovada pela
Assembleia Municipal,
garantindo executivos apenas
de uma só cor política.

OBRAS PÚBLICAS
Suspender o TGV e depois
renegociar com a União
Europeia e com Espanha a
ligação Lisboa-Madrid. PSD
acredita que pode reduzir os
custos em 50%.

IMPOSTOS Manter o cabaz
básico com a taxa inferior de
IVA mas com possibilidade de
reestruturar os produtos nos
diferentes escalões para
poder fazer face a uma
diminuição da Taxa Social
Única. No que toca ao IRS, o
PSD vai proceder a uma
redução do número de
escalões. No IRC defendem
uma alargamento da base de
tributação e permitir a prazo a
redução das taxas.

FUNÇÃO PÚBLICA
Actualmente a regra é de uma
entrada por cada duas saídas,
o PSD quer agora que se
aumente. Ou seja, só entra
um funcionário quando saírem
cinco.

TRABALHO Acabar com os
contratos a termo e criar uma
“nova tipologia de contrato ou
um novo regime”. E
recomendar ao sector privado
que a evolução da massa
salarial global dependa da
produtividade.

ARRENDAMENTO Um
mecanismo extrajudicial de
despejo para quem não paga
renda. E actualizar o valor
dependente das condições de
habitabilidade do imóvel e
que permita a sua
convergência para os valores
do mercado.

PRIVATIZAÇÕES Passos
abre a possibilidade de levar a
Caixa à bolsa, “a fim de
dispersar uma parte
minoritária do seu capital
social”. Na comunicação
social o PSD abre as portas à
privatização total da Lusa e
avaliar o potencial de
“concessão da Linhas e Rotas
da Carris, STCP e Metro de
Lisboa”.

Depois das críticas que a ideia inicial reco-
lheu, Passos Coelho retomou a ideia de
privatizar a Caixa Geral de Depósitos (CGD)
procurando agora o meio-termo: a priva-
tização parcial do banco público, mas só
quando a troika sair de Portugal.

“Durante o período de vigência do memo-
rando, não haverá abertura parcial do seu
capital social a pequenos accionistas pri-
vados”, começa por apontar o programa
do PSD ontem aprovado, “em momento
ulterior”, situa, “a CGD poderá ser levada
à bolsa, a fim de dispersar uma parte mino-
ritária do seu capital”. Para Passos, esta é
uma forma de matar vários coelhos de
uma cajadada: a venda de parte do capi-
tal da CGD irá “reduzir a dívida pública”,
reduzindo ainda “o potencial de interfe-

rências políticas” na gestão da CGD. Reti-
rar a alcunha de “braço-armado” do gover-
no ao banco público é outra ideia do pro-
grama do PSD, que defende que a CGD
deve “alienar a sua carteira de participa-
ções em empresas cotadas, num valor total
estimado de 1,3 mil milhões de euros” –
além da venda integral do sector dos segu-
ros e da saúde. Estas participações da CGD
em várias empresas cotadas são utiliza-
das para (pelo menos tentar) impor o dedo
estatal nas mesmas. O dinheiro resultan-
te das vendas servirá para “o reforço dos
capital da CGD”, respondendo a uma das
exigências da troika, que quer que a ban-
ca tenha um tier 1 – solidez financeira –
de 10% até 2012. A CGD conta com 8,8%.

A privatização parcial da CGD é uma
ideia que já tem algum amadurecimento.
Diz o programa do PSD: “Nenhum accio-
nista a título individual deverá deter uma
participação de capital votante superior a
um nível a fixar.”
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Programa do PSD.
Privatização da
Caixa volta à
agenda de Passos
Cavaco concorda com a descida da taxa social
única. PSD diz que não aumenta impostos


