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A agenda de notagao financeira Fitch acaba de anunciar uma redugio do| ting da divida piiblica portuguesa para
"AA- " com perspectivas negativas.(Veja video SIC no final do lexto)
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A

easa de notafao financeira Fitch baixou hoje ojl ting de divida portuguesa a longo-prazo para "AA.-", com uma
perspectiva negativa.
A noticia foi veiculada esta manha pela agenda Bloomberg.

De acordo com a Fitch, a decisao reflecte a frouxa evolu^ao ornamental em 2009, ano em que o defice ornamental devera sitnai-se
em 9,3% do Produto Interno Bruto (FIB).
Uma nota de analise da Fitch refere tambem que a agencia de nota^ao decidiu reduzir o 'rating' da divida portuguesa a longo prazo
para "AA-", para "reflectir o desempenho [ornamental) significativamente ababco dos seus pares em 2009", quando em Setembro
estimava que 0 defice ornamental portugues se flxasse em 6,5% do PIB.
Os numeros divulgados por Portugal revelaram, entretanto, um defice ornamental de 9,3% do PIB portugues no ano passado,
Segundo Douglas Renwick, a degradanao na notanao do 'rating' da divida de longo prazo de Portugal tern a ver com "0 cheque fiscal
consideravel num cenario de fraqueza macroeconomica e estnitural", o que levou "a redunao da credibilidade" de Portugal.
PEC £ CREDfVEL

A agencia de notanao financeira Fitch desceu o rating de Portugal para AA-, apesar de considerar que 0 Programa de Estabilidade e
Crescimento (PEC) e "globaimente credivel" e apresenta um cenario macroeconomico sensato.
"A Fitch considera que os pianos de consolidanao recentemente anunciados sao globalmente credfveis, incorporando um alto nivel
de detalhe que esta na base de um ajustamento forte do lado da despesa e com sensatas assunnoes macroeconomicas", diz a
agencia de notanao financeira, que sublinha ainda os peigaminhos de Portugal na redunao dos gastos publicos entre 2005 e 2008 e
os "significativos ganhos na reforma do sistema de pensoes".
No entanto, continua, 0 piano corre o risco de softer um reves no cenario macroeconomico, com consequencias no defice das
contas publicas, prindpalmente nos anos de 2012 e 2013. A Fitch alerta mesmo que o nao cumprimento das metas ornamentals e
economicas "em 2010 e 2011pode levar a nova revisao em baixa da nota" atribuida ao pais, e que foi, ja hoje, revista em baixa.
Por outro lado, acrescentam os peritos que analisam a evolunao da economia portuguesa, "se houver evidenda de que Portugal esta
a entrar numa recuperanao sustentada e que as metas ornamentals sao cumpridas, para alem de mais reformas estruturais para
aumentar a prcdutivldade e a competitividade da economia, entao as pressoes para uma revisao em baixa [do rating] serao
aliviadas".
0 outlook negativo, afirma a agenda de notanao financeira, reflece as preocupanoes "sobre 0 potenciai impacto da crise economica
global na economia portuguesa e nas finannas publkas no medio prazo, dadas as fraquezas estruturais [da economia nacional] e o
alto endividamento nos varies sectores da econcmia". 0 rendimento 'per capita' portugues e a tendencia de crescimento esta
abaixo da media [dos palses que tem rating] AA", conclui a Fitch.
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