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Costa ataca discurso neoliberal anti-impostos

 

Tipo Meio: Data Publicação: 13/11/2019

Meio: Jornal de Notícias Online

URL:
https://www.jn.pt/nacional/costa-ataca-discurso-neoliberal-anti-impostos--
11511403.html

 

O primeiro-ministro afirmou, esta quarta-feira, que quem faz discursos "anti-impostos" e exige depois

melhor Estado social em Portugal está a mentir aos portugueses, contrapondo que o seu objetivo é a

convergência social de Portugal com a União Europeia.

 

"Para todos aqueles que gostam de diabolizar o peso e a importância dos impostos é preciso ter em

conta que esses impostos são aquilo que efetivamente permite ao país modernizar-se. Se Portugal

tem hoje melhores infraestruturas, foi porque todos contribuímos com os impostos; se nós hoje temos

um programa de incentivos por parte das empresas, é porque os nossos impostos contribuem para

termos esses incentivos; e se temos melhores serviços nos transportes, na educação ou na saúde, é

porque contribuímos para isso com os nossos impostos", argumentou o primeiro-ministro, na parte

final do debate quinzenal na Assembleia da República, reagindo a discursos críticos da carga fiscal

antes feitos pelo CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal.

 

Depois, António Costa lançou o ataque à chamada direita política: "Aqueles que simultaneamente

dizem que querem melhor educação e saúde com menos impostos estão a mentir aos portugueses".

"Com menos impostos não há melhor saúde nem melhor educação", defendeu, antes de frisar que o

objetivo de Portugal de convergência com a União Europeia não é apenas de ordem financeira, mas,

sobretudo, de ordem social.

 

Antes, o primeiro-ministro considerou prioritário que Portugal resolva o problema de ter agora no

mercado de trabalho jovens qualificados com cerca de 25 anos com um salário real nesta fase de início

de carreira bastante inferior àquele que beneficiou na altura a atual geração entre os 50 e os 60 anos.

 

Neste ponto, insistiu na necessidade de "espírito de compromisso não apenas no parlamento, mas em

toda a sociedade portuguesa", tendo em vista que o país "prossiga uma trajetória "virtuosa" com base

"numa ação articulada entre Estado, empresas e trabalhadores".

 

Num discurso de ataque político, o deputado socialista Tiago Barbosa Ribeiro referiu-se às reservas

antes levantadas pelo PSD face à evolução do salário mínimo, desafiando o presidente deste partido,

Rui Rio, "a perguntar aos trabalhadores que na anterior legislatura tiveram um aumento de 20% do

seu salário mínimo (contra a opinião dos sociais-democratas e do CDS-PP) se não melhoraram a sua

vida".

 

"Sabemos que há partidos que não gostam do salário mínimo, que quando governam dificultam os

seus aumentos, que quando estão na oposição contestam cada melhoria e que acham sempre que o

salário mínimo vai ser prejudicial à economia, mas que, certamente, nunca conseguiriam viver com o

seu valor. Eles são os adeptos da mão invisível e do mercado sem regras desde que a selva seja para

Página 1



os outros", acusou o coordenador da bancada socialista para as questões do trabalho.

 

Depois, Marina Gonçalves identificou "dois pilares" essenciais na política de rendimentos nos próximos

quatro anos, o primeiro dos quais relacionado com a "valorização dos jovens qualificados".

 

A vice-presidente da bancada do PS sustentou ainda que é essencial a concretização do princípio

"trabalho igual salário igual", tendo em vista "debelar as assimetrias ainda existentes no plano

remuneratório, nomeadamente entre homens e mulheres".

 

"Importa ainda articular medidas de conciliação da vida profissional, pessoal e familiar", acrescentou.
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António Costa: "Impostos são aquilo que permite que o país se modernize"
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Autores: Leonardo Ralha
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Encerramento do debate quinzenal levou primeiro-ministro a apontar o dedo aos partidos que

prometem melhor educação e saúde públicas em simultâneo com a redução da carga fiscal.

 

O primeiro-ministro terminou o debate quinzenal na Assembleia da República, respondendo a

perguntas do grupo parlamentar do PS, mas dirigindo-se "àqueles que diabolizam os impostos", que

"os impostos são aquilo que permite que o país se modernize". António Costa disse que os partidos

que dizem defender melhor educação e saúde pública ao mesmo tempo que propõem redução da

carga fiscal estão a mentir aos portugueses, sublinhando a necessidade de encontrar receitas para a

construção de infraestruturas.

 

Numa intervenção final em que não se esqueceu de sublinhar o "aumento gigantesco do rendimento

disponível das famílias", apresentando exemplos como os de "famílias de Setúbal e de Mafra" que

obtiveram poupanças de 300 euros mensais devido à introdução dos novos passes, António Costa

referiu que a política de rendimentos, que era o tema principal do debate, terá de ser encarada com

realismo. "Podíamos fixar um salário mínimo nacional ilimitado, mas isso teria consequências

imediatas em muitas empresas e muitos setores, com efeitos negativos no emprego", defendeu.

 

O aumento do salário mínimo nacional, que o Executivo pretende ver nos 635 euros no próximo ano,

chegando aos 750 euros em 2023, e os acréscimos em todas as restantes remunerações deverão

realizar-se numa "trajetória crescente, em diálogo social, através da negociação coletiva e da

concertação social", mas o primeiro-ministro também sublinhou que o Estado necessita de sanear as

contas públicas e que as empresas precisam de se robustecer para fazerem frente ao "investimento

imenso" essencial para a adaptação climática e transição digital.

 

António Costa estava a responder a perguntas de deputados socialistas, tendo o portuense Tiago

Barbosa Ribeiro garantido que "os portugueses sabem que os aumentos no salário mínimo nacional só

são possíveis por termos um Governo do PS", sem poupar críticas aos "adeptos da mão invisível do

mercado sem regras desde que a selva seja para os outros". "Não é a ideologia, mas sim a realidade

que vos desmente", disse aos "nostradamus da direita".

 

Leonardo Ralha
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   	Media: RTP 3 - 3 às...

 	Duration: 02:26:31

 	Broadcasting time: 15:02:34 
ID: 83467202

 
13/11/2019

Debate quinzenal no Parlamento - Direto

http://SRVBIB2/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3ae5c968-5f80-49ec-af29-e9cfe382743a&cp=1

 

Está marcado para ter início a esta hora o primeiro debate quinzenal desta legislatura.

Direto da Assembleia da República.

Declarações de António Costa, primeiro-ministro, Rui Rio, presidente do PSD, Catarina Martins, Bloco

de Esquerda, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, Cecília Meireles, CDS-PP, André Silva, PAN,

José Luís Ferreira, Os Verdes, João Cotrim de Figueiredo, Iniciativa Liberal, Joacine Katar Moreira,

Livre, Tiago Barbosa Ribeiro, PS, Marina Gonçalves, PS, André Ventura, Partido Chega.

 

 

Tags: Assembleia da República, Presidente da Assembleia da República, BE - Bloco de Esquerda, BE -

Bloco de Esquerda, BE - Bloco de Esquerda, PCP - Partido Comunista Português, Partido Chega, PS -

Partido Socialista, Partido Iniciativa Liberal, Partido Chega, Assembleia da República, PCP - Partido

Comunista Português, Partido Chega, CDS/PP - Partido Popular, BE - Bloco de Esquerda, Partido

Chega, Partido Chega, Assembleia da República, PAN - Pessoas-Animais-Natureza, Presidente da

Assembleia da República, PS - Partido Socialista, BE - Bloco de Esquerda, PS - Partido Socialista, PEV -

Partido Ecologista Os Verdes, PCP - Partido Comunista Português, PSD-Partido Social Democrata, PSD-

Partido Social Democrata, Partido Livre, Assembleia da República, PEV - Partido Ecologista Os Verdes,

Partido Chega, Presidente da Assembleia da República, PS - Partido Socialista, Partido Livre,

Assembleia da República, Assembleia da República, CDS/PP - Partido Popular, Partido Livre, BE - Bloco

de Esquerda, Partido Livre, Partido Iniciativa Liberal, BE - Bloco de Esquerda, Partido Livre, PAN -

Pessoas-Animais-Natureza, Partido Iniciativa Liberal, PEV - Partido Ecologista Os Verdes, PS - Partido

Socialista, Partido Chega, BE - Bloco de Esquerda, Partido Chega, CDS/PP - Partido Popular, Presidente

da Assembleia da República, Partido Livre, Partido Chega, PSD-Partido Social Democrata, PS - Partido

Socialista
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   	Media: SIC Notícias - Edição da Tarde

 	Duration: 02:27:57

 	Broadcasting time: 15:05:27 
ID: 83467149

 
13/11/2019

Debate Quinzenal - direto da AR

http://SRVBIB2/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=91608b7c-de15-466d-a525-d36f8a1717c6&cp=1

 

O salário mínimo vai subir a 35 euros no próximo ano, passa para 635 euros por mês. A proposta do

Governo apenas tem o acordo da UGT, a CGTP diz que o aumento é pequenos, os patrões dizem que é

excessivo. Este é um tema em destaque também no debate quinzenal desta tarde.

Direto da Assembleia da República(AR).

Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Rui Rio, PSD; Catarina Martins, BE; Jerónimo de

Sousa, PCP; Cecília Meireles, CDS-PP; André Silva, PAN; José Luís Ferreira, PEV; André Ventura,

Chega; Joacine Katar Moreira, Livre; Tiago Barbosa Ribeiro, PS; Marina Gonçalves, PS.

Análise em estúdio com Paulo Baldaia, comentador da SIC.

 

 

Tags: PSD-Partido Social Democrata, Assembleia da República, BE - Bloco de Esquerda, Partido

Chega, Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, PCP -

Partido Comunista Português, Assembleia da República, PEV - Partido Ecologista Os Verdes, PS -

Partido Socialista, Partido Iniciativa Liberal, CDS/PP - Partido Popular, Partido Livre, Partido Chega,

Partido Chega, PSD-Partido Social Democrata, PS - Partido Socialista, BE - Bloco de Esquerda,

Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, Comissão

Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, Partido Chega, Partido

Chega, PSD-Partido Social Democrata, PSD-Partido Social Democrata, Partido Chega, CDS/PP - Partido

Popular, Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias,

Presidente da Assembleia da República, Assembleia da República, Partido Chega, Partido Chega, PAN -

Pessoas-Animais-Natureza, Assembleia da República, Partido Chega, PSD-Partido Social Democrata,

Assembleia da República, PAN - Pessoas-Animais-Natureza, Comissão Permanente de Assuntos

Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias, Assembleia da República, BE - Bloco de Esquerda,

Partido Livre, BE - Bloco de Esquerda, PS - Partido Socialista, Partido Livre, PEV - Partido Ecologista Os

Verdes, PS - Partido Socialista, Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade

e Garantias, CDS/PP - Partido Popular, Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdade e Garantias, PS - Partido Socialista, Partido Livre, PS - Partido Socialista, Partido Chega, PCP

- Partido Comunista Português, Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade

e Garantias, Comissão Permanente de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdade e Garantias,

Partido Chega, BE - Bloco de Esquerda
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   	Media: SIC Notícias - Jornal de Economia

 	Duration: 00:03:40

 	Broadcasting time: 17:42:15 
ID: 83467954

 
13/11/2019

Debate Quinzenal - salário mínimo em debate

http://SRVBIB2/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8f965b76-da38-4d32-ae3f-cd512aa0df44&cp=1

 

A questão do salário mínimo marcou o debate quinzenal desta tarde no Parlamento. com a esquerda a

considerar o aumento insuficiente e o PSD a pedir garantias a António Costa.

Declarações de António Costa, primeiro-ministro; Rui Rio, PSD; Catarina Martins, BE; Jerónimo de

Sousa, PCP; José Luís Ferreira, PEV; Joacine Katar Moreira, Livre; Tiago Barbosa Ribeiro, PS.
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