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ORÇAMENTO 
NO SEU BOLSO 
MEDIDAS DO GOVERNO 

Quem desconta para a CGA não 
será abrangido pelas alterações 

CONTABILIZAÇÃO l 422.8 MILHÕES 
C  m conjunto, a atualização automática de 
L pensões, o aumento extra de 6 e 10 eu-
ros em janeiro para os pensionistas mais po-
bres e o novo regime das reformas antecipa-
das vai ter um impacto no Orçamento da Se-
gurança Social estimado em 422,8 milhões 
de euros, segundo o Governo. 

SELuGs Governo 
trava acesso 

à pensão 
antecipada 

EXECUTIVO O  Admite só autorizar o acesso à reforma antes da idade legal 
aos trabalhadores que aos 60 anos de idade tenham 40 de descontos 

A idade legal da reforma sem penalizações em 2019 será de 66 anos e 5 meses 

DIANA RAMOS 

A
final, aquilo que foi anun-
ciado no Orçamento do 
Estado para. 2019 como o 

fim de parte dos cortes nas re-
formas antecipadas arrisca tor 
nar- se num travão 2.0 acesso à 
aposentação antecipada. O Go 
verso admite mudar o regime 
das reformas antecipadas e só 
autorizar o acesso à pensão antes 
da idade legal - 66 anos e 5 me-
ses - aos trabalhadores que aos 
60 anos de idade tenham 40 de 
descontos. 

A proposta de lei do Orçamento 
clo Estado para 2019 prevê a cria - 
ção de um novo regime de flexi 
bilização da idade de acesso à 
pensão. O objetivo era acabar 
com a penalização de 14,5`X„ à ca -
beça fator de sustentabiliclade 
para quem tem longas carreiras 
contributivas. Ontem, na apre-
sentação das medidas para 2019 
na área da Segurança Social, o 
ministro cio Trabalho confirmou 
que "o novo regime de reformas 
antecipadas por flexibilização da 
idade cia reforma passara a ter 
uma exigência de que ele está 
disponível para as pessoas que 
aos 60 anos tenham 40 anos de 
carreira contributiva". Na práti- 

ca, seguindo a tese de Vieira da 
Silva, quem começou a descon 
tar aos 21 anos não poderá, a par-
tir de outubro de 2019, entrar na 
reforma antecipada. Porque, 
nessa altura, terá 60 de idade mas 
apenas .39 anos de descontos. 

FICA A DÚVIDA SOBRE 
SE CESSA O ATUAL REGIME 
DE ANTECIPAÇÃO EM 2019 

11* em dia, as pessoas podem 
pedir a pensão antecipada com 
pelo menos 60 de idade e 40 de 
descontos, sendo sujeito a um 
corte de 14,57.. à cabeça e de 
por cada ano de antecipação 
face à idade legal da reforma.  

Corno os dois critérios não são 
cumulativos, o regime permite 
a aposentação antes do tempo, 
com cortes, a quem tem, por 
exemplo, 61 anos e 40 de des -
contos. A partir clo próximo 
ano, esse mesmo trabalhador 
poderá pedir a pensão anteci 
pada de janeiro a setembro com 
cortes. Mas, em outubro de 
2019, quando passar a vigorar o 
novo regime de flexibilização, 
deixa de o poder fazer, mesmo 
que opte por se sujeitar a cortes, 
passando a ter de aguentar no 
ativo ate aos 66 anos e 5 meses 
para se reformar. 6> 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

Medida só mais 
tarde se aplicará 
ao regime público 
13 O ministro do Trabalho diz 
que o novo regime de reforma 
antecipada para as longas 
carreiras, em vigor a 1 de ja-
neiro de 2019 e em outubro de 
2019, aplicar-se-á, para já, à 
Segurança Social. Mais tarde, 
poderá estender-se à Caixa 
Geral de Aposentações. 

A equipa de Vieira da Silva apresentou ontem as principais medidas previstas 
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Famílias portuguesas vão ver reforçados os apoios sociais 

LONGAS CARREIRAS1 43 MILHÕES 

A  o todo, as alterações à aposentação ante- 
cipada para trabalhadores com longas 

carreiras contributivas tem, em 2019, um im-
pacto orçamental de 66 milhões de euros. Con-
tudo, olhando apenas para as duas fases des-
se regime que serão criadas em 2019, o impac-
to c -çamental fixa-se em 43 milhões. 

ESTUDO1 FUTURO 

O RELATÓRIO QUE AVALIA 

A SUSTENTABILIDADE DA 

SEGURANÇA SOCIAL DIZ QUE 

O FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO Só 

DEVERÁ FICAR ESGOTADO 

A PARTIR DE 2040. 

DESEMPREGO1 LONGA DURAÇÃO 

1J
Governo vai alargar o limiar de rendimentos 
a considerar na condição de recurso para 

o acesso ao subsídio social de desemprego subse-
quente. Desta forma, o Executivo alarga a proteção 
social aos desempregados de longa duração, man-
tendo-lhes o subsídio até ao período em que entram 
na reforma antecipada. 

no Orçamento do Estado sara 2019  

PORMENORES 

Dúvidas sobre a medida 
O ministro do Trabalho foi ques-
tionado insistentemente sobre 
quando é que quem tem 40 anos 
de carreira aos 60 anos de ida-
de deixa de se poder reformar 
antecipadamente. 

"Porta de entrada muda" 
Numa das respostas, Vieira da 
Silva afirmou que "sempre exis-
tiram limites ao acesso à flexibi-
lidade da idade da reforma por 
opção do trabalhador". "Con-
forme tem evoluído a idade da 
reforma, é natural que evolua a 
idade de acesso à flexibilidade. 
A porta de entrada é diferente 
da que existia no passado," Só 
devera manter-se o acesso á 
reforma antecipada por desem-
prego de longa duração. 

Pedido de informação 
O CM questionou o ministério, 
mais tarde e por escrito, sobre 
se um trabalhador com 61de 
idade e 40 de carreira pode re-
formar-se antecipadamente em 
março ou abril de 2019, desde 
que esteja disposto a ter as pe-
nalizações do fator de sustenta-
bilidade e do corte por anteci-
pação, sendo impedido de o fa-
zer a partir de outubro de 2019. 

Esclarecimentos 
Na resposta, o gabinete de Viei-
ra da Silva afirmou que "o minis-
tro respondeu às perguntas re-
petidamente durante a confe-
rência de imprensa". "Não ve-
mos dar mais esclarecimentos, 
porque consideramos que as 
respostas foram claras."  

Se o Governo 
acabar com 
o atual regime 
transitório que 
permite o acesso 
à reforma anteci-
pada - com cor-
tes significativos 
- aos 60 anos 
de idade ou 40 
anos de desctons 
haverá muitos 
trabalhadores 
que ficarão de 
fora dos novos 
critérios fixados 
pelo Executivo. O 
BE quer debater 
a medida no Par-
lamento, na dis-
cussão do OE 
na especialidade 

[3 O Bloco de Esquerda, que es-
teve a negociar com o Governo 
e anunciou o fim do fator de 
sustentabiliclacle, a partir de ou - 
tubro de 2019, para as reformas 
antecipadas aos 60 anos, garan-
te que "o Orçamento clo Estado 
não diz que essa regra [aos 60 
anos de idade ter 40 anos de 
descontos] é a condição neces-
sária para a reforma antecipa-
da", sublinhando que trata se 
apenas da "opinião do minis-
tro". "O que está no articulado 
do Orçamento é que os 60 anos 
de idade e 40 anos de descontos 
são o critério para que não se  

aplique o corte de 14,5'7.," clo fa - 
tor de sus ten t abilidade. Isso não 
implica, diz ao CM o deputado 
José Soeiro, que acabe o acesso à 
reforma antecipada nos moldes 
anteriores. "É. possível que o 

BLOCO, QUE ANUNCIOU 

A MEDIDA, QUER QUE O 

GOVERNO CLARIFIQUE LEI 

Governo, na discussão na espe-
cialidade, assuma que os dois 
regimes [de aposentação ante-
cipada] corram em paralelo, ou 
que clarifique as condições de 
penalização de quem não caiba  

no critério que está fixado no 
Orçamento". "Não faz sentido 
que quem tenha 63 anos e 42 de 
descontos não possa, a partir ele 
janeiro, pedir a aposentação 
antecipada", diz José Soeiro, 
admitindo que "tem de haver 
um patamar para o fim do corte 
de 14,5%", mas também "pro-
gressiv idade" no regime de 
acesso à antecipação. "Não 
apoiamos que [aos 60 anos de 
idade o trabalhador tenha 40 
anos de descontos] seja o único 
critério de acesso à reforma an-
tecipada. Essa medida não me 
rece o nosso acordo", frisa. 

"Orçamento não diz que 
é condição necessária" 

63 milhões para 
reforçar abono 
de família em 2019 
130 Governo vai reforçar 
em 83 milhões de euros a ver- 
ba disponível em 2019 para 
o abono de família. Uma 
das principais alterações sur-
ge nas crianças entre os O e 12 
meses, que passain a receber 
a majoração que já existe 
entre os 12 e 36 meses. G 

 

Bonificação para 
carreiras longas 
13 Vieira da Silva admitiu 
que vai ainda ser preparada 
uma bonificação para que 
o corte de 0,5% por cada 
mês de antecipação face 
à idade legal possa ser miti-
gado, nas reformas anteci-
padas do novo regime, para 
os trabalhadores com as car-
reiras mais longas. e 

Governo vai fechar mais tarde 
o bónus para quem trabalhou mais 
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O ministro das Finanças, Mário Centeno, considera que a subida do rating de Portugal é o reconhecimento do trabalho por parte das agências internacionais 

Sindicatos da Função Pública estão 

ORÇAMENTO 
NO SEU BOLSO 
MEDIDAS DO GOVERNO 

CONTAS I MAIS UM MILHÃO 
A ENTIDADE DAS CONTAS E 
FINANCIAMENTOS POLiTICOS 
DIZ PRECISAR DE UM REFORÇO 
DE QUASE UM MILHÃO DE EUROS 
PARA FISCALIZAR AS CONTAS 
PARTIDÁRIAS E ELEITORAIS. 

REFORÇO I POLITÉCNICOS EXIGEM 

Os politécnicos querem um reforço de 
cerca de sete milhões de euros no 

Orçamento para garantir a regularização 
dos trabalhadores precários e o aumento 
de salários com ingressos na carreira 
docente, revelou o presidente do conse-
lho coordenador, Pedro Dominguinhos. 

BE l  DÚVIDAS SOBRE TAXA 
O BLOCO DE ESQUERDA DIZER 
[ÚVIDAS SOBRE A TAXA 
MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CVIL 

F ROPOSTA NO ORÇAMENTO. 
REMETENDO A DISCUSSÃO DO 

TEMA PARA A ESPECIALIDADE. 

PREVISÃO 

Dívida aumenta 25,5 milh 
DINHEIRO  O Endividamento do Estado vai superar este ano os 247,5 mil milhões de euros, um aumento de 9.3 mil milhões de 

Um universo de 328 políticos rece-
bem a subvenção para toda a vida 

ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA/MIGUEL 
ALEXANDRE GANHÃO 

A
dívida pública vai chegar 
ao final deste ano com um 
aumento diário médio de 

quase 25,5 milhões de euros. 
Mesmo com o crescimento da 
economia portuguesa e a redu - 
ção do défice público, o endivi - 
damento do Estado atingirá, no 
final deste ano, mais de 247,5 
mil milhões de euros, um acres -
cimo de cerca de 9,3 mil mi-
lhões de euros face ao final do 
ano passado. E esta tendência 
de endividamento irá manter-
se em 2019, com a dívida públi-
ca a ultrapassar os 255,2 mil mi-
lhões de euros, um aumento su - 
perior a 7,7 mil milhões de euros 
face a este ano. 

PESO  DA DÍVIDA ESTÁ A 
DIMINUIR NO PIB MAS O SEU 
VALOR NOMINAL CRESCE 

EXECUTIVO  DEFENDE 
QUE SITUAÇÃO TEM SIDO 
GERIDA COM PRUDÊNCIA 

As previsões inscritas pelo Go-
verno na proposta do Orça-
mento do Estado para 2019 dei - 
xam claro que o peso cia dívida 
pública na riqueza criada pelo 
País (PIB) está a diminuir, mas o 
seu valor nominal não pára de 
crescer. Não havendo uma re-
dução do montante da dívida 
direta, se a economia portugue-
sa entrar em recessão, devido a 
uma eventual crise económica 
mundial, o peso desta dívida no 
P113 poderá cair numa situação 
insustentável. 

Para 2019, o Governo prevê 
que o peso da dívida pública 
cairá para 118,5% do PIB, uma 
diminuição de 10,7 pontos per-
centuais ao longo de três anos. 
Para já, o Executivo frisa que "o 
cumprimento das metas orça - 
men tais e a gestão prudente da  

dívida pública foram reconhe-
cidas pelas instituições interna-
cionais, bem como por investi-
dores e agências de notação fi - 
nanceira". Daí a subida do ra-
ting de Portugal e a saída da dí-
vida pública portuguesa da ca-
tegoria de lixo. 

Quase metade cia dívida públi-
ca portuguesa estará, no final 
deste ano, em obrigações do Te-
souro. Os certificados cio Tesou-
ro e de Aforro concentram qua -
se 28 mil milhões de euros. 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL

connpo 

Pensões vitalícias 
custam 7,2 milhões 
no próximo ano 
e As pensões mensais vitalí-
cias dos políticos vão custar 
cerca de 7,2 milhões de euros, 
em 2019. A verba será paga a 
328 beneficiários, segundo os 
dados da Caixa Geral de Apo-
sentações. Estes beneficiários 
nunca descontaram para te-
rem direito a esta prestação. o 
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TESOURO I OBRIGAÇÕES 

A EMISSÃO DE OBRIGAÇÕES DO 

TESOURO (0T) SERÁ A GRANDE 

FONTE DE FINANCIAMENTO DO 

ESTADO, EM 2019: NO FINAL 

DESSE ANO, EXISTIRÃO 132,5 

MIL MILHÕES DE EUROS EM OT. 

MONTIJO l AEROPORTO EM NEGOCIAÇÕES 

n ministro do Planeamento, Pedro Marques, dis-
%I se ontem que o Governo ainda está a negociar 
com a ANA o acordo para novo Aeroporto do Montijo 
e adiantou que não sabe quando será assinado. Em 
setembro, o primeiro-ministro, António Costa, afir-
mou que só se aguarda o estudo de impacto ambien-
tal para ser irreversível a solução Portela Montijo. 

CIÊNCIA SATISFAÇÃO NOS LABORATÓRIOS 

0presidente do Instituto de Engenharia de 
Sistemas e Computadores, José Manuel 

Mendonça, manifestou-se ontem satisfeito, em 
nome dos diretores dos laboratórios científicos, 
como aumento das verbas para o setor propos-
to no Orçamento de 2019, um total de 616,5 mi-
lhões de euros, mais 11,5% face a 2018. 

ões e/dia 
euros face a 2017 

PORMENORES 

Financiamento líquido 
Em 2019, as necessidade de fi-
nanciamento liquido do Estado 
ultrapassam os 8,6 mil milhões 
de euros. É um aumento de 1,5% 
face ás necessidades em 2018. 

Destino das verbas 
Financiamento líquido tem dois 
destinos: mais de 3,6 mil mi-
lhões de euros para défice or-
çamental e cinco mil milhões 
para aquisição líquida de ativos 
financeiros. 

Amortizações elevadas 
Em 2019, o Estado irá amortizar 
dívida fundada em quase 36 mil 
milhões de euros. Este valor re-
sulta da amortização de divida 
de curto, médio e longo prazos. 

Juros de 7,4 mil milhões 
No próximo ano, Portugal irá 
pagar em juros da dívida pública 
cerca de 7,4 mil milhões de eu-
ros. Um aumento de 2,8% face 
aos 7,2 mil milhões deste ano. 

Trajetória descendente 
Com o crescimento da econo-
mia, o peso da dívida pública no 
PIB tem tido, desde 2016, uma 
trajetória descendente: nesse 
ano, era de 129,2%, contra a 
previsão de 121,2%, em 2018. 

Certificados Poupa 
Mais reembolsam 
e Os Certificados do Te-
souro Poupa Mais come-
çam a ser reembolsados 
este ano. Com  juros de 
3,5% no último de 5 anos, 
vão custar 610 milhões. o 

13,5 mil milhões no 
Banco de Portugal 
e O Governo tem em vá-
rias contas cio Banco de 
Portugal mais de 13,5 mil 
milhões de euros em di-
nheiro imediatamente 
disponível. o 

Banco central guarda muita 
da liquidez do Estado 

Pagar 105 milhões 
ao Reino Unido 
G No âmbito das compen-
sações negociadas pelo 
Reino Unido com Bruxelas, 
devido ao Brexit, Portugal 
tem de pagar 105 milhões 
de euros. 

A Rede de Co-
branças do 
Estado está, 
cada vez, mais 
assente nos ter-
minais automáti-
cos de pagamen-
to. Até ao final do 
ano haverá cer-
ca de 4000 ter-
minais nos vários 
serviços públi-
cos que permi-
tam um paga-
mento mais fácil 
a todos os cida-
dão. Estes termi-
nais já estão ins-
talados nas re-
partições de Fi-
nanças, hospi-
tais e tribunais 

G  Em termos de receitas, o Es-
tado já consegue arrecadar, 
anual men te 316 milhões de eu-
ros através de vários pagamen-
tos realizados nos Terminais de 
Pagamento Automático (TPA). 

Estamos a falar, por exemplo 
de impostos, taxas moderado-
ras de saúde, taxas de justiça ou 
taxas ambientais. Receita que 
entra diretamente nas contas 
que as várias entidades públicas 
detêm janto cia Agência da Ges-
tão da Tesouraria e da Dívida 
Pública (1GCP). 

De acordo com o Orçamento 
do Estado para 2019, a estraté  

gica cio Governo passa por mo 
dernizar a Rede de Cobranças 
cio Estado (RCE) através da dis-
ponibilização cio chamado Do-
cumento Único de Cobranças 
(DUC) a outro tipo de presta- 

TRANSFERÊNCIAS 

AUTOMÁTICAS PARA 

150 MIL FUNCIONÁRIOS 

ções a pagar, alargando para 
4000 os Terminais de Paga-
mento Automático . 

Um exemplo da escolha des - 
tes meios automáticos de pa-
gamento será o arranque este  

ano de 150 mil transferências 
de ordenado para os trabalha 
dores das escolas cio ensino não 
superior (escolas básicas e se 
cundárias). Estes funcionários 
serão pagos através de urna só 
conta cio Instituto de Gestão 
Financeira cia Educação junto 
do IGCP. 

Através desta concentração cia 
gestão de tesouraria, o Governo 
procura melhorar a especializa-
ção técnica dos seus funciona 
rios, o controlo de riscos de cré-
dito e pretende reforçar a sua 
capacidade negociai com os di-
versos fornecedores. 

116 milhões são pagos 
ao Estado via multibanco 

50 milhões já são referentes a 2020 

insatisfeitos com a proposta do Governo 

Os 50 milhões de euros de 
aumento que o ministro das 
Finanças reservou para a su-
bida das tabelas salariais da 
Função Pública são uma an-
tecipação de uma verba que o 
Executivo contava gastar 
apenas em 2020. Desde o iní-
cio que Mário Centeno vinha 
recusando aumentos salariais 
na Função Pública, alegando 
que já existem ganhos para os  

trabalhadores do Estado por 
via das progressões nas car-
reiras e dos prémios. Por isso, 
os 50 milhões com que Cen-
teno quer aumentar a Admi-
nistração Pública já não de-
verão ser inscritos na verba 
para a despesa com esta par-
cela a fixar em 2020, na altura 
da entrega do Plano de Esta-
bilidade. Aí, o valor vai fixar-
se em150 milhões de euros. Dados históricos das empresas 

vão ser vistos à lupa em 2019 

Governo vai vigiar 
o fim do PEC 
nas empresas 
G O Fisco vai vigiar o fim do 
Pagamento Especial por Con-
ta, para garantir que o alívio 
de tesouraria não resulta em 
reduções indevidas do impos-
to a pagar. A Autoridade Tri-
butária vai controlar médias e 
indicadores históricos das 
empresas, sabe o CM. e 
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