
Noticias    

Diário de Noticias 

- CDS : Portas rejeita TSU dos pensionistas 

- Taxa sobre pensões pode cair 

- JERÓNIMO DE SOUSA : Resposta passa por "política de esquerda", diz PCP 

- Basta! 

- Tudo normal 

 

Correio da Manhã  

- Encontro com Cavaco Silva e Passos Coelho : Presidente turco inicia hoje visita oficial a  

Portugal 

- Mercado: Em 2012 valor do negócio caiu 9 por cento : Menos um milhão de livros vendidos 

- Educação: 107 mil fazem testes de Português e Matemática do 4.º ano : Exame prejudica  

alunos do público 

- Igualdade incoveniente 

- Medidas de faz de conta 

- Reformar o Estado 

 

Jornal de Noticias 
- Sócrates diz que novo pacote de austeridade isola Portugal 

- Desemprego em Espanha cai em abril pelo segundo mês consecutivo 

 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3202279&page=-1
http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=3201859&page=-1
http://www.dn.pt/politica/interior.aspx?content_id=3202405&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3200198&seccao=Nuno%20Saraiva&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco&page=-1
http://www.dn.pt/inicio/opiniao/interior.aspx?content_id=3202548&seccao=Pedro%20Marques%20Lopes&tag=Opini%E3o%20-%20Em%20Foco
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/presidente-turco-inicia-hoje-visita-oficial-a-portugal
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/lazer/cultura/menos-um-milhao-de-livros-vendidos
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/nacional/ensino/exame-prejudica-alunos-do-publico
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/rui-cardoso/igualdade-incoveniente
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/jose-rodrigues/medidas-de-faz-de-conta
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/luis-pires-da-silva/reformar-o-estado005822570
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Politica/Interior.aspx?content_id=3202446
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=3202791
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Público 

- Quem aceitar rescindir não volta a trabalhar para o Estado 

- Mais horas de aulas no superior significará dizer adeus à investigação, alerta sindicato 

- Portas opõe-se à taxa sobre as pensões 

- Uma ré silenciosa no maior julgamento de neonazis da Alemanha 

- Manifestantes pedem a Hollande "políticas de esquerda" 

- Brasil risca Portugal como destino para estudantes 

- Gastos com desemprego já subiram tanto como o previsto para o ano todo 

- A reforma das reformas (*) 

- Bruxelas atenua austeridade para a França, Espanha e Holanda (*) 

- O Estado social como urgência (*) 

 

Ionline 

- Portas ataca troika e ameaça: ou cai o imposto sobre as reformas ou o CDS abandona o  

governo 

- Um ano de Hollande no poder. A crise do socialismo é mais grave do que parecia? 

- 39 anos de PSD. “Só não choro porque não tenho idade para isso”, diz Capucho ao i 

- Seguro quer explicações do governo sobre estaleiros de Viana 

- Guardas prisionais iniciam hoje novo período de greve 

- Oito militares da NATO mortos no Afeganistão desde sábado 

- Banca nega querer lucrar com imóveis vindos do crédito malparado 

- O pântano de Guterres era uma brincadeira e Santana foi corrido por insignificâncias 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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http://www.publico.pt/economia/noticia/quem-aceitar-rescindir-nao-volta-a-trabalhar-para-o-estado-1593457
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/mais-horas-de-aulas-para-professores-do-superior-significara-dizer-adeus-a-investigacao-alerta-sindicato-1593423
http://www.publico.pt/politica/noticia/portas-opoese-a-contribuicao-sobre-as-pensoes-1593430
http://www.publico.pt/mundo/jornal/uma-re-silenciosa-no-maior-julgamento-de-neonazis-da-alemanha-26488445
http://www.publico.pt/mundo/noticia/manifestacoes-em-paris-pedem-a-holande-politicas-de-esquerda-1593432
http://www.publico.pt/portugal/jornal/brasil-obriga-estudantes-a-riscar-portugal-26484325#/0
http://www.publico.pt/economia/noticia/gastos-com-desemprego-ja-subiram-tanto-como-o-previsto-para-o-ano-todo-1593258
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/portas-ataca-troika-e-ameaca-ou-cai-o-imposto-sobre-reformas-ou-o-cds-abandona-o
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/um-ano-de-hollande-no-poder-crise-do-socialismo-e-mais-grave-do-que-parecia
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/39-anos-de-psd-so-nao-choro-porque-nao-tenho-idade-para-isso-diz-capucho-ao-i
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/seguro-quer-explicacoes-do-governo-sobre-estaleiros-de-viana
http://www.ionline.pt/artigos/portugal/guardas-prisionais-iniciam-hoje-novo-periodo-de-greve
http://www.ionline.pt/artigos/mundo/oito-militares-da-nato-mortos-no-afeganistao-desde-sabado
http://www.ionline.pt/artigos/dinheiro/banca-nega-querer-lucrar-com-imoveis-vindos-do-credito-malparado
http://www.ionline.pt/iOpiniao/o-pantano-de-guterres-era-uma-brincadeira-e-santana-foi-corrido-por-insignificancias
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


Ionline (cont.) 

- O excelentíssimo senhor ministro das Finanças 

- Mais uma agência a reconhecer ausência de bolha 

 

Expresso 

- Paulo Portas, o polícia bom 

- Partido Socialista recusa discurso de Passos Coelho 

- Hollande sem razões para festejar 
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http://www.ionline.pt/iOpiniao/o-excelentissimo-senhor-ministro-das-financas
http://www.ionline.pt/iOpiniao/mais-uma-agencia-reconhecer-ausencia-de-bolha
http://expresso.sapo.pt/paulo-portas-o-policia-bom=f804898
http://expresso.sapo.pt/partido-socialista-recusa-discurso-de-passos-coelho=f804737
http://expresso.sapo.pt/hollande-sem-razoes-para-festejar=f804946
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


 

As Nossas Forças Armadas 

Força Aérea  - Força Aérea na Qualifica 

Estado-Maior-General das Forças Armadas - ESTABELECIMENTOS MILITARES DE ENSINO - 

CONCURSO DE ADMISSÃO 2013 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 

06-05-2013 

 

http://www.emfa.pt/www/noticia-303-forca-aerea-na-qualifica
http://www.emgfa.pt/pt/noticias/538
http://pt.euribor-rates.eu/taxas-euribor-actuais.asp
http://www.agendalx.pt/cgi-bin/iportal_agendalx
http://iporto.amp.pt/
http://www.allgarve.pt/
http://www.coimbradigital.pt/Artecultura/agendacultural/Paginas/AgendaCultural.aspx
http://www.cultura-alentejo.pt/pagina.aspx?menu=10&id=10
http://pt.artazores.com/agenda/
http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/Presentation/SmoothGallery/language/pt-PT/Default.aspx
http://www.leme.pt/jornais/jornais-e-revistas-portugueses/
http://www.vidaeconomica.pt/gen.pl?sid=ve.sections/11
http://www.meteo.pt/pt/
http://www.leme.pt/historia/efemerides/0506/
https://www.facebook.com/AOFA.Oficiais.das.Forcas.Armadas?fref=ts


1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



2  

 

 

 

 

 

 



3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 



CP   Página 1 de 2 

O ESTADO SOCIAL COMO URGÊNCIA 

 

José Reis  
 
Público de 05/05/2013  
 
Primeiro foi a violenta austeridade, dita sem 
alternativa e apresentada como a solução para 
tudo. O resultado foi uma crise que destrói a 
economia, desfaz o emprego, abala a esperança 
e mina o mais substantivo dos direitos, o de 
acreditar no futuro e confiar que os nossos 
filhos serão mais capazes e mais felizes que nós 
próprios. Quiseram-nos individualmente pobres 
e pobres nos têm.  
 
Agora, a violência redobra. Querem-nos 
coletivamente pobres. Anseiam destruir o 
Estado. Não o Estado que os poderosos sempre 
usaram ao serviço dos seus interesses, mas o 
Estado social: o da ação redistributiva, o que 
acode aos mais frágeis, o que qualifica com 
educação, ciência, saúde ou Segurança Social, o 
que desenvolve a cidadania, porque é um 
Estado de direito e de direitos, o que organiza e 
moderniza com uma administração pública 
competente, o que, com investimento, 
desenvolve o capital fixo social, isto é, as 
infraestruturas coletivas que viabilizam e 
promovem as iniciativas privadas e as dinâmicas 
gerais, o que, enfim, regula estrategicamente a 
economia e defende a posição internacional do 
país.  
 

Quiseram enganar-nos, encobrindo o efeito 
recessivo da primeira austeridade, pois queriam 
submeter-nos. E calam agora o ainda mais 
grave efeito depressivo da segunda, a 
destruição do Estado social. A verdade é crua: 
desfazer as políticas sociais e obrigar as famílias 
a usar o seu salário para obter tais serviços nos 
mercados privados, cuja criação é o grande 
propósito de quem dirige o ataque, vai 
aumentar as desigualdades e destruir emprego 
qualificado e dará início à mais profunda 
depressão. Sem a almofada progressiva que os 
impostos ainda conservam, a ação pelo lado da 
despesa pública e da privatização destruirá os 
mais pobres e desalentará os de rendimentos 
medianos. O Estado de um assistencialismo 
mínimo servirá, quando muito, para encobrir a 
crueldade da pobreza que o Estado de antes de 
Abril disfarçava, mas que o país democrático 
não tolera.  
 
Sim, o primeiro nome do ataque ao Estado 
social é injustiça, mas o segundo é regressão 
económica e social para lá de todos os limites.  
 
A economia política da regressão mostra as 
suas faces duras: redução da riqueza que 
podemos produzir, desemprego maciço, perda 
grave de receitas fiscais, pois uma economia 
moribunda não gera impostos, desperdício de 
pessoas e das suas qualificações, emigração. 
Empobrecemos violentamente. E sobra mais 
uma consequência. Como é notório pela crise 
de procura, as forças privadas são incapazes, 
por si, das ações de retoma geral e sustentável 
que houve noutras crises, porque havia ação 
pública, políticas de incentivo e estímulo, 
instrumentos para impulsionar a recuperação, 
desenvolvimento de recursos gerais, incluindo 
os humanos, e uma administração pública que 
agiu. O Estado social que temos não foi apenas 
um formidável investimento de todos nós em 
nome de direitos, igualdade e desenvolvimento. 
Foi também um agente crucial de ação pública 
e coletiva para sustentar um país tão periférico 
como o nosso.  
 
O discurso liberal obcecado encobre as suas 
razões e é rico em falsidades. Nada diz sobre as 
instituições do euro que devastam periferias e 
servem interesses dos países centrais. Ilude que 
é a sua revisão profunda que pode ser a solução 
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mais sólida. Diz que as famílias se endividaram, 
mas omite que o fizeram tanto como noutros 
países e que foi por causa da habitação. 
Encobre os que ganharam com privatizações. 
Chama monstro ao Estado, mas não diz que ele 
só se aproximou do nível que outros há muito 
atingiram e que o fez sobretudo para nos 
qualificar.  
 
É tudo isto que obriga a discutir o Estado como 
é proposto na Conferência Vencer a Crise com o 
Estado Social e a Democracia, a 11 de maio, em 
Lisboa, organizada pelo Congresso Democrático 
das Alternativas. Porque ele é o último recurso 
dos necessitados e excluídos, a condição para 
manter o país minimamente coeso e 
organizado, para não deixar as pessoas no 
penoso declínio do empobrecimento e para 
evitar a degradação do que se criou num país 
que há quatro décadas era tão pobre e tão 
opressivo. Se aludir aos princípios não basta, 
que se tenha ao menos a noção de que o país 
não aguentará tais efeitos recessivos. Isso evita-
se com uma administração pública capaz, com 
políticas deliberadamente redistributivas de 
salvaguarda dos rendimentos e da procura, com 
ação e investimentos públicos que mantenham 
a sociedade a funcionar e impeçam a 
degradação das suas infraestruturas coletivas, 
com regulação estratégica da economia e com 
uma atitude política que, em nome dos 
cidadãos e da democracia, defenda a posição 
de Portugal na Europa. 
 
O Estado social, nestes tempos de desgraça, é 
uma necessidade urgente. Uma peça 
fundamental das alternativas que já sabemos 
reconhecer.  
 
Prof. da Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra 
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