
Bases do PSD dão carta
branca a Passos Coelho
para assinar memorando

Social democratas no terreno pedem à direcção para ser
clara no apoio ao acordo com a troika sem recear perdas
eleitorais por nova assinatura conjunta com Sócrates

ANTÓNIO LARGUESA

alarguesa@negocios pt

Passos Coelho conta como apoio
das bases do PSD para colocar a
sua assinatura ao lado da do pri
meiro ministro no memorando
de entendimento que celebrará
comas instituições internacionais
os termos do acordoparaaconces
são da ajudaexterna aPortugal

Líderesdas estruturasdistritais
do partido deputados e cabeças
de lista nas próximas eleições e
também a JSD Juventude Social
Democrata ouvidos pelo Negó
cios defendemqueo presidente do
partido deve participar no acordo
final até paradeixarclarojunto de
Bruxelas ver texto à esquerda e
dos credores o comprometimen
tocomoprocessode consolidação
Esemtemerumapenalizaçãonas
urnas pela austeridade que será
impostapela troika e quedeve ser
reveladajá amanhã peloministro
dasFinanças Teixeirados Santos
Passos Coelho já deixou claro

queoPSDpatrocinaráoprograma
deajustamento negociadopelo go
vernoemgestão sobrandoapenas
dúvidas sobre como será formali
zado o apoio do maior partido da
oposição Entre os vários dirigen
tescontactadospeloNegócios ape
nas aeurodeputadaMariadaGra
ça Carvalho muito próxima de
DurãoBarroso de quemfoiminis
tra do Ensino Superior disse ser
preferívelqueo PSDassineumdo
cumento paralelo de compromis
so emvezde rubricaromemoran
do coma troika verao lado

Opresidentedadistrital de San
tarém Vasco Cunha refere que
paraoscredoreseparaas institui
ções financeiras a leitura que fa
zem sobre o comprometimento é
diferente caso tenhaounão tenha
a assinatura também do líder da

oposição Opiorque podehaver
é alguém ficarde foracomdiscur
sos menos claro e híbridos Essa

assinatura não deixaria margem
paradúvidas acrescenta
Carlos SãoMartinho líder da

distrital de Castelo Branco con
cordaque o líder do partido deve
deixar claro que não será pela fal
ta da sua assinatura que o memo
randodeixadeser subscrito con
siderando a formacomoficaráex
plícito o apoio social democrata
como o menos importante So
bre o impacto eleitoral que pode
rá ter essa decisão o responsável
responde que umacoisa é dar o
aval outraéo PSDco responsabi
lizar se pela política que levou a
esta situação algo que deve ficar
ressalvado no acordo final

Sem recear danos nas urnas

O Paísjá percebeu que a culpa é
de Sócrates não vale a pena dizer
que tem a assinatura do PSDpara
o responsabilizar Os portugueses
sentemtodososdias nobolso e sa
bem quem governou nos últimos
seis anos desvaloriza Couto dos
Santos paraquem oPaís devees
tar unido Para o cabeça de lista
social democrataemAveiro mais
relevante do que aforma é garan
tir que a aplicação das medidas
seja feita noutros moldes res
guardando margem negociai
parao pós eleições

Umacondiçãovalorizadatam
bémpelo presidente da JSD num
documento que não deve ser es
táticoe inviolável OPSDdevede
clarar umapoio formal ao pacote
de ajuda desde que não seja limi
tadaapossibilidadedeajustespor
partedopróximoGoverno Duar
teMarques quer que Passos este
ja atento aos reais propósitos da
negociação obtendoeassinando
depois umacordoamploesério

PSD não deve
assinar
memorando

OPSDdeveassinar omemorando
de entendimento a celebrar com
a troika ou declarar o apoio num
documentoàparte
DeveseroGovernoquerepre

sentao Paísnasnegociações aas
sinaromemorandoe emparale
lo serdadooapoiodospartidosda
oposiçãoquesuportamestanego
ciação e que com maiorprobabi
lidade estarão numfuturogover
no Naminha opinião não deve
riamestarnomesmoplano Seria
aformamaiscorrectaporquetem
havidoumgraudeenvolvimento
distinto e o grau de responsabili
dade tambémédistintodoponto
de vista constitucional Não sei o
queaEuropavaidecidir Dequal
quermaneiraoimportanteéque
formalmente ospartidos secom
prometamedêemasuapalavra

Sevier a assinar o memorando o
PSD arrisca ficar associado à res
ponsabilidadepela ajuda externa
Não necessariamente Seja

com a assinatura no memoran

do ou de outra forma significa
sempre concordarcomasmedi
das urgentes Omomento exige
de forma muito premente e rá
pida encontraruma solução
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