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CARRIS, LUSAE METRO ÀVENDAApesar do
programa do PSD apresentar um maior
leque de privatizações que a troika, e mes-
mo o previsto pelo PS no PEC IV, o ganho
estimado para o Estado é inferior – 3% do
PIB de 2011 a 2015, contra os 3,67% do PIB
previstos no PEC de 2010 a 2013. A razão
para este encaixe inferior com mais ven-
das pode justificar-se pela assunção pelo
Estado de vários passivos de empresas
públicas a vender – proceder ao sanea-
mento financeiro das empresas públicas
é apontada como medida urgente, o que
levará o Estado a assumir grande parte
das perdas. Depois de limpas, muitas irão
para a montra. “Em tempo devido, o gover-
no do PSD procederá à avaliação da poten-
cial concessão das linhas e rotas da Car-
ris, STCP e Metro de Lisboa.” Já para a
Águas de Portugal estão previstas “aliena-
ções parciais” e para a Parque Expo a
ordem é: privatizar ou liquidar.

Nas empresas de comunicação social,
o PSD quer abrir o capital da RTP Áfri-
ca e Internacional e a venda de um dos
canais comerciais actuais. De seguida
defende a saída do Estado da Lusa: “O
Estado alienará em momento oportuno
a sua participação no capital a privados”.

Estas operações de venda juntam-se
às que já previstas pela troika: EDP, REN,
Galp, TAP e ANA.

TSU VS. IVA A redução gradual da Taxa
Social Única (TSU) em quatro pontos ao
longo da legislatura (de 23,5% para 19,5%),
será um dos pontos mais polémicos do
programa, não tanto pela ideia, mas pela
forma de compensação do nível de recei-
tas que a Segurança Social perderá. O
PSD garante que não vai haver “aumen-
to de impostos” e que “a quebra da recei-
ta para a Segurança Social será compen-

sada por consignação de receitas de
impostos oriundas de outras fontes, a
estudar no âmbito do OE/2012”.

E a medida já acolheu simpatia de
Belém. O Presidente da República entrou
ontem na campanha eleitoral para defen-
der que é possível ganhar competitivi-
dade “diminuindo os impostos que inci-
dem sobre o factor trabalho e, eventual-
mente, aumentando impostos sobre o
consumo” quando questionado sobre a
proposta do PSD de reduzir a TSU.

A nível de impostos, o PSD propõe ain-
da alterações dos produtos nas taxas
reduzidas e intermédias do IVA – menos
os produtos do cabaz alimentar básico.
Será a forma de compensar a perda de
receitas com a TSU. Contudo, o PS ontem
lançou dúvidas que tais mudanças com-
pensem as quebras da descida da TSU.

Apesar do Memorando de Entendimen-
to (MoU), Passos garantiu ontem na reu-
nião do Conselho Nacional do partido que
“vai fazer diferente” porque, de acordo
com Passos “nós temos uma filosofia e
uma visão que está para além da visão
financeira e económica do memorando”.
O líder do PSD já tinha defendido que o
partido ia renegociar com a troika caso
fosse governo e reforça a ideia dizendo
que há quem julgue “que agora como
temos um memorando de entendimento
e uma ajuda externa estamos todos con-
denados a fazer a mesma cosia. Não somos
todos iguais”. com R.T.

Pode ser entendido como o pri-
meiro discurso da campanha
eleitoral de Passos Coelho. Com
as últimas sondagens a colarem
PS e PSD, o líder dos sociais-
-democratas ensaiou ontem no
Conselho Nacional do partido
uma radicalização da mensa-
gem política, pedindo directa-
mente aos portugueses para, no
dia 5 de Junho, não deixarem
de fazer um “plebiscito da res-
ponsabilidade política deste
governo e deste primeiro-minis-
tro” e darem ao PSD a maioria
absoluta.

Na apresentação do programa
eleitoral ao Conselho Nacional
do partido – que o aprovou por
unanimidade –, Passos Coelho
focou o discurso no pedido de
maioria absoluta e alterou a
mensagem no que toca a coli-
gações num futuro governo. Des-
ta vez, Passos não foi tão claro
no que toca ao papel do CDS –
não se referindo directamente
ao partido de Paulo Portas nem
a futuras coligações de governo
com os centristas –, deixou cla-
ro que não haverá Bloco Cen-
tral: “Comigo não contam para
fazer um governo com o PS”,
disse.

Passos admitiu que o PSD pro-
curará “outros partidos e até
partidos à esquerda”, para enten-
dimentos, mas logo depois expli-
cou que não quer “misturas” e
que apesar de os sociais-demo-
cratas não se quererem “arvo-
rar em donos do país, uma coi-

sa é procurar consensos, outra
é sentarmo-nos todos no mes-
mo lugar”.

E houve ainda tempo para se
distanciar do CDS. Se até aqui
garantia claramente que, mes-
mo eleito por maioria absoluta,
vai chamar o CDS para o gover-
no, ontem deixou um pedido de
clarificação a todos os líderes
partidários: “Peçam aos parti-
dos e aos políticos que digam o
que querem para saber com o
que contam.” O pedido que pode
bem ter o endereço do Largo do
Caldas, uma vez que o CDS não
esclareceu ainda se aceita ou
não governar com os socialis-
tas.

A necessidade de descolar nas
sondagens levou a que o presi-
dente do PSD fosse também radi-
cal ao pedir que os portugueses
tenham em conta a “personali-
dade” na hora de escolher o futu-
ro governo. Numa espécie de ou
eu ou José Sócrates, Passos afir-
mou que a “personalização é
importante”. “Não votamos só
em ideias mas naqueles que acre-
ditamos que as possam concre-
tizar”, concluiu.

Na senda do discurso das pró-
ximas semanas, Passos alerta
aos portugueses que “têm a pos-
sibilidade de escolher uma equi-
pa diferente”, que irá proceder
às reformas necessárias falan-
do mesmo da “credibilidade”
daqueles que prometerem “fazer
reformas e não as concretiza-
ram”.

Num programa que afirma
“não ser cor-de-rosa”, nem “o
ideal”, e que admite que tem
medidas “dolorosas”, Passos cha-
mou para si a defesa do Estado
social sustentável. “Aqueles que
sabem que o PS afirma a defe-
sa do Estado Social e acusa ter-
ceiros de o porem em causa,
sabem que quem mais o tem fei-
to é o PS e José Sócrates”.

E é nessa linha que o PSD quer
bater-se nas eleições legislati-
vas. Passos vai garantir um Esta-
do social sustentável e mais
magro que não tenha de “rapar
no fundo do tacho”. Falando da
actual situação do país, o líder
do PSD acenou ainda com o medo
de o Estado não ter dinheiro
para garantir salários nos tem-
pos mais próximos. “Essa é a
eminência que enfrentamos se
os fundos não forem muito expe-
ditos e se a primeira tranche
não puder chegar ainda duran-
te o mês de Maio”, avisou. Lilia-
naValente
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