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A Comissao Emopeia aprovou hoje o Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) porrugues, mas alerta que a
Governo deve estar preparado paia medidas adicionais. (Ver video SIC no final do texto)

B

ruxel; r. deu hoje o seu aval ao PEC atualizado portuguis considerando a estrategia do Governo "adequada", mas aleita
para a existencia de "riscos" ligados a concentraqao da consolida^ao ornamental nos ultimos anos doperiodo20iQ-20i3.
"A versao atualizada do programa portugues visa, de forma adequada, reduzir giadualmente o defice ornamental para atfc
do PIB ate 2013", concluio executivo comunitario na avalia^ao aprovada pelo colegio de coxnissarios europeus. Bmxelas
adverte em seguida que "tal como para qualquer estrategia de corsolida^ao concentrada nos ultimos anos de programafao,
existem riscos para esta estrategia ornamental, provocados pela incerteza decorrente do facto de as medidas de consolidanao
constantes do programa ainda terem de ser adotadas e executadas".
P05SIBILIDADE DE MEDIDAS SUPLEMENTARE5

A Comissao Europeia

sublinha que 0 Govemo portugues deve estar preparado para tomar "outras medidas " caso as previsoes
economicas "reiativamente otimistas" utilizadas por Lisboa na elabora^ao doprogiama nao se confirmem. "Alem disso, os
pressupostos macroecondmicos reiativamente otimistas apos 2010 podem implicar uma contribuinao do cresclmento economico
para a consolidasao ornamental inferior ao previsto, e, por conseguinte, exigir outras medidas de consolidanao", considera a
Comissao Europeia. Os paises membros da UEatualizam anuaimente os seus programas de estabilidade (zona euro) e de '
convergencia (apenas UE), a apresentar a Comissao Europeia e ao Conselho, normalmente ate 01 de dezembro de cada ano. Este
ano o prazo foi ate finais de Janeiro. Os ministros das Finangas da UE deverao dar em maio um "parecer" sobre os programas
apresentados tendo por base a avalianao realizada pela Comissao Europeia e pelo Comite Economico e Financeiro dos 27. Os 27
podem sugerir uma determinada anao politica se considerarem que as medidas avannadas nao sao suficientes.
PECACTUAUZADO

A atuaiizanao do ptograma de estabilidade de Portugal foi apresentada em 29 de marno de 2010 apos debate noParlamento
portugues em 25 de marno. 0 programa reflete, segundo Bruxelas, "o grave impacto provocado pela atual crise nas finannas
publicas", com um defice estimado em 9,3^ do PIB em 3009 e um racio da dfvida publics cm rapido crescimento. A tiivida
publica, inferior a 66,3,)5> do PIB em 2008, devera aumentar para 77,2 em 2009 e continuar a subir para atingir cerca de 90,0 ate
2013. ** * Este texto foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortografico ***
Clique para ler a Mota da Direcfio do Expresso sobre o novoAcordo Ortografico.
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14 DE ABRIL DE 2010
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Reportagem de Celia
Marques Azevedo com
as declara^des de Olli
Rehn sobre o PEC
portugues

O comissario europeu dos

Teixeira dos Santos diz que previsdes de bancarrota
sao "disparates"
Sdcrates diz que ainda i cedo para tomar decisoes
sobre presidenciais
Teixeira dos Santos recusa no imediato medidas
adicionais
Bmxelas aprova versao actualizada de PEC portugues

Assuntos Econ6micos
alertou, esta quarta-feira,

Bloco considera que comissario europeu faz analise
irresposavel

para a possibilidade de
Portugal poder vir a ter de
tomar, ainda em 2010,
«medidas suplementares

Mlnisterio das Finangas nao estranha duvidas de
Bruxelas
Comissao Europeia com duvidas sobre PEC portugues

de consoiidagao
orga mental®.
Apesar de ter considerado
o PEC portugues, que foi
aprovado por Bruxelas
esta quarta-felra, como
«amblcfoso e bastante
concreto», Olli Rehn
lembrou que as «medidas
suplementares» poderao
justificar-se caso «se
materiallzem os riscos que
pesam sobre a evolu^ao
macroeconomica e
or^ameffltsta
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«0 resultado do defice de
2009 foi pior do que o
antecipado na altura da
recomendagao por defice
excessive e por isso os
esfor^os de consolida^ao
ornamental podem ter de
ser reforgados ainda este
ano», acrescentou.
No final de uma reuniao
em que o PEC portugues
foi analisado, este
comissario
europeu acrescentou
ainda que a «consolidagao
e igualmente
indispensavel, atendendo
a necessidade de reduzir
os grandes desequilfbrios
externos».
Para Olli Rehn, «outros
riscos, alem do defice,
estao relaclonados com o
cenario macroeconomico
relativamente optimista e
com o facto de as medidas
anunciadas para os anos
seguintes do programa
necessitarem de ser
totalmente
implementadas para
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dos Santos critica
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Pode ser necess&io
aumentar impostos, diz
Bruxelas, que aprovou
estrat^gia econ6mica
para os proximos anos.
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A divida externa do Pals
6
poderdi alcan?ar os 130% do
BuSCDf vuelos
PIB em 2013 e. para este
ano, poderdser necesscirlo
aumentar a receita
orgamental ou cortar mais na despesapara travar o deflce de
8,3% do PIB nas contas do Estado, segundo avaliagao ao
Prograraa deEstabilidade e Crescimento (PEC) efectuadapor
Bruxelas. Teixeira dos Santos, ministro das Finangas, jci rejeitou
um cen^rio de agravainento de impostos oumedidas adicionais
parabaixar o d^fice ornamental.
"Neste momento nao se afigura essa necessidade", afirmou
Teixeira dos Santos, admitindo,no entanto. que umrefor^o de
medidas poderiacontecer "se necess^rio".Para este ano. a
Comissao aftrma que aredugao do defice emum ponto
percentual - de 9,4% para 8,3% do PIB - explica-se em 75%por
aumento dareceita e os restantes 25%pela queda de gastos,
principalmente despesas de investimento.
Ontem, os servi^os do comiss&riopara os AssuntosEconomicos o ftnlandes Olli Rehn - consideraramo PEC portugues como
"ambicioso e bastante concreto". A comissao deu o aval ao
programapara reduzir o defice at6 2013, mas o comiss&rio Olli
destaca que os pressupostos macroecondniicos sac "optimistas
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ap6s 2010" e que o essencial daredugao do d^fice orgamental
esta transferidopara osultimos anos do programa.
A economia merecereparos. A actlvldade, desde 2010 ate 2013,
vai crescer, diz a Comissao, atraWis da "procura interna" essencialtoente o consumo das faimlias - com a "contribuigao"
das exportagoes. Mas, alerta o comissirio Olli Rehn, "o
desempenho das exportagoes depende da recuperagao
sustentada daprocura dos principals parceiros comerciais". Ou
seja, da ZonaEuro, destino de mais de 70% das vendas do Pais.
Mas, realf a a "recomendagao" a Portugal, o sector exportador
esta dependente dos ganhos de competitividade. A Comissao
admite uma diminulgao do defice externo para os 8,5% do PIB,
mas 6 o "efeito de bola de neve" que justifica um endividamento
exterao "que pode chegar perto dos 130%" da produgao final do
Pals (PIB) - medidopelaposigao de investimento intemacional no "horizonte do programa".
0 programaparareduzir o d^fice orgamenta] prev& em 2010
uma expansao de 0,7% naeconomia, ap6s uma contracgao de
2.7% em 2009. Os Ingredientes para este crescimento passam
pelo maior consumo das familias e umacr^scimo do com^rcio
extemo. Dados que contrariam as previsoes do Banco de
Portugal, que, justificadopor uma quedapronunciada do
investimento, a econoraia devera crescer apenas 0,4%.
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