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Líder socialista quer usar IRC pago por PT EDP e Banca para
subir receitas da Segurança Social e desvaloriza PCP e BE como
parceiros de Governo Só querem estar nas manifestações
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Correio da Manhã As sondagens
dão PS e coligação em empate
técnico após quatro anos de aus
teridade Como explica isso
António Costa As pessoas re
gressaramde férias É normal que
haja um elevado número de pes
soas que não sabem se vão votar
e outros que estão indecisos

 É por essa razão que escreveu
cartas aos indecisos Acredita

que é aíque engrossa osvotos
 Na políticaháos pré decididos

e que olham para os candidatos e
programas para decidiremovoto
Fizemos umtrabalho de casa com

rigor Elaborámos umprograma e
fizemos as contas É um progra
made compromissos com contas
feitas E isso é fundamental

 Como é que pode ter as contas
feitas num mundo tão volátil O

petróleo está a cair Assistimos à
queda das bolsas asiáticas

 Se não estivesse convicto não
assumia os compromissos Ami
nhavida começa a 4 de outubro
não posso correr o risco de daqui
aum ano me estarem a acusar de
não ter cumprido Não há voto
que eu ganhe hoje que compense

ter dado o dito pelo não dito
 Como pretendeassegurar asus

tentabilidade da Segurança So
cial

 A aposta que fazemos é diversi
ficar fontes de financiamento

 Até agora só deu um exemplo As
receitas das portagens
 Tenho dadovários O Governo

tinha previsto reduzir o IRC para
todas as empresas O que dize
mos é que emvez de continuar a
baixar o IRC os 2 a reduzir de
vempassar também afinanciar a
Segurança Social E em contra
partida a contribuição das enti
dades patronais com base na
massa salarial pode ter outro
peso Isto leva a que as empresas
financeiras como a Banca segu
radoras as PT e as EDP compar
ticipemmais a Segurança Social e
as empresas de mão de obra in
tensiva têxtil calçado pequeno
comércio contribuammenos E
as empresas que abusam dapre
cariedade vão pagarmais

 E o que vai fazer como emprego
Compromete se com 207mil

 Eu gosto de ser rigoroso O es
tudo que foi feito prevê um im
pacto das medidas no mercado
de trabalho Não vamos confun

dir as coisas Euprometo repor as
35 horas semanais naFunção Pú

blica não prometo criar postos
de trabalho E qual o pacote de
medidas que entendemos neces
sário Do lado da procura temos
de aumentar o rendimento dis

ponível das famílias permitir
lhes respirar e ter uma partici
pação ativana economia Do lado
das empresas temos de contri
buir para o desendividamento
com um instrumento que con
verta dívida em capital E temos
de criar condições para as PME
poderem ser viabilizadas com
meios dos próprios sócios

 E o Salário Mínimo Nacional

 Devem ser os parceiros sociais a

fixar o montante É necessário
haver um acordo para que em ja
neiro haja já nova subida
 Os portugueses podem ter con

fiança de que vai bater o pé à Ale
manha Abandonou a ideia de re

negociara dívida
 Os portugueses podemconfiar

que fizemos o trabalho de casa
temos programa e contas feitas
Ea dívida

 OPSnuncapropôsarenegocia
çãodadívida Houvepessoas do PS
que o defenderam É minha con
vicção que mais tarde oumais ce
do a UE vai ter que ter outro olhar
sobre a dívida Nessa alturadeve

mos estarpreparados parapartici
par nesse debate Mas não nospo
demos limitar a assentar uma es

tratégianumavariávelquenão de
pendede nós O cenário económi
co do programa tem um plano A
em que as regras não se alteram e
cumprimos as regras Se as regras
se alterarem teremosmais folga
 Vai atuar com base no planoA
 Sim Não estoudependente de

uma negociação para fazer o que
estáno programa
 Justiça Defende um choque de

gestão no sistema judicial e incen
tivos de produção O que quer
 Temos de ganhar os profissio

nais da Justiça para essas refor
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mas dar garantias de separação
de poderes e autonomia à inves
tigação criminal E depois colo
car os tribunais cíveis e de execu

ção a funcionar com celeridade
E na Saúde
Queremos criar 100 novas Uni

dades de Saúde Familiar e o des
envolvimento dos cuidados con

tinuados não só coma criação de
unidades mas procurando que
esses serviços sejamassegurados
no próprio domicílio do idoso
 Vamos ao Novo Banco Se fosse

primeiro ministro o que teria feito
de diferente

 Primeiro nunca teria feito de

clarações públicas a passar ates
tados de confiança aos investi
dores paramanteremas poupan
ças numa instituição que quinze
dias depois colapsava E nunca
me esconderia atrás do governa
dor dizendo que esta erauma so
lução sem riscos
 Não atingindo uma maioria ab

soluta serão necessários acor
dos É possível à sua esquerda

 O mandato que os portugueses
nos querem dar é para mudar de
política Não faz sentidomudar a
política comos que são os execu
tores desse política Por isso não
faz sentido fazer acordo com o

PSD e CDS E quem ouvir o PCP e
o BEpercebe que os dois partidos
só têm um objetivo combater o
PS São meros partidos de pro
testo querem estar nas manifes
tação mas não no Governo a re
solver os problemas das pessoas
 Sobre a TAP Vai reverter o pro

cesso de privatização
 Mantenho a intenção de garan

tir que pelomenos 51 do capital
se mantenha no Estado Se as

eleições decorrerem normal
mente e não houver excesso de

entraves à formação do Governo
podemos garantir o controlo pú
blico como também deve existir
naCarris MetroeSTCP

Foi enorme insulta
à magistratura
CM Paulo Rangel explicitamen
te e Passos Coelho de forma im
plícita trouxeram José Sócrates
para a pré campanha Espera es
tar preparado para mais ataques
sobre o passado recente do PS
AC Para o comportamento da
direita estoupreparado para
tudo Já não tenho nenhuma ilu
são sobre a forma como estão na

política e o grau de desespero
que revelam Já estou preparado
para ouvir tudo Desgosta me
Mas o que eles fizeramnão foi
trazer o caso Sócrates para o de
bate político o que eles fizeram
foi umenorme insulto àmagis
traturaportuguesa emprimeiro
lugar e depois uma tentativa de
insultar o PS Mas os verdadeiros

visados naquele insulto foram os
magistrados Acha que amagis
tratura emPortugal investiga ou

deixa de investigarA ouB em
função de saber quem é o pri
meiro ministro Ouvamos nós

agora ficar na suspeição que os
políticos do PSD só não estão a
ser investigados porque o pri
meiro ministro é do PSD

 O que acho é que o poderjudi
cial devia estar totalmente sepa
rado sem subordinação a ne
nhum poder executivo
 Devo dizer que amelhor res

posta a essa infâmia que o Dr
Paulo Rangel cometeu àmagis
tratura foi a resposta dadapelos
dois sindicatos damagistratura
que vierampôros pontos nos is e
dizer uma coisa que é a seguinte
émuito feio o Governo querer se
enfeitar comosméritos dos ou
tros

 Maria de Belém ainda pode ser a
candidata apoiada pelo PS

 OPS como sabe ainda não
temqualquer decisão tomada
sobre as eleições presidenciais
Tomá la ánaalturaprópriae
não vou estar aqui a antecipar
juízos sobre as decisões que o PS
na alturaprópria tomará
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