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O mlnlstro das Finangas entende que Portugal tern de pedir ajuda j i . Em rcsposta
por escrito a perguntas colocadas pelo Negdcios Fernando Teixeira dos Santos
afirma que "e necessSrio recorrer aos mecanlsmos de flnanciamento disponiveis no
quadro europeu".
Fernando Teixeira dos Santos considera
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que Portugal precise de pedir ajuda,
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num conjunlo de pergunlas feitas por
escrito.
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Neg6clos: Portugal deve pedir ajuda
ji, conforme apelam os banqueiros e
os economistas em geral? A
dimensSo da dlvlda que se tem que
pagar daqul a um ano nfio o
preocupa?
Fernando Teixeira dos Santos; O pais

foi irresponsavelmente empurrado para uma situapSo muito diflcll nos rnercados
ffnanceiros. Perante esta diflcil situagSo, que podia ter sido evitada, entendo que 6
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necessdrio recorrer aos mecanismos de fmanciamento disponiveis no quadro europeu em
termos adequados a actual sltuafSo polltica. Tal exigirS, tamb^m, o envolvimento e o
comprometimento das principals forpas e InstitulfSes politicas nacionais.

JdN: Como avalla os resultados do leilao de hoje, nomeadamente no que respeita is
taxas de juro?
FTS: O leiiSo de hoje expressa bem a deleriorapao das condifies dos mercados apds a
rejelgSo do PEC. A procura externa 6 bem menor e as taxas refleclem o agravamentc, sem
precedentes, registado nas Liltimas semanas em virtude do aumento da incerteza que paira
sobre o pais.
JdN: Quem foram os compradores (mais Portugueses ou estrangeiros) e se o Govemo
esta a dar orientafOes As empresas publicas (seguradoras e Fundo da SS) para
comprarem divida publica?
FTS: A colocafao foi em mais de 90% dom^stica repartida por vdrias entldades. A
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Seauranca Social nao adqutriu divida neste leilSo.
JdN: Portugal tern condifoes de encontrar os recursos necessaries para pagar as suas
divides (do Estado e das empresas piiblicas) ate que o novo Governo entre em fun^Oes? E
qual 6 o montante dos compromissos do Estado ate ao VerSo?
FTS: O Minist6rio das Financas tem estado vigilante e diiigente no acompanhamento da
situagSo dos mercados financeiros e da sua repercussSo nas condi?6es gerais de
financiamento do pais. Apesar das visivels e gravissimas consequSndas reaullantes da
crise poiitica aberta peia rejeipSo do PEC, Portugal honrarS os seus compromissos
financeiros tomando, para o efeito, as iniciativas necessaries de modo a assegurar os
meios indispensdveis.
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Moody's amea^a cortar
"rating" de 175 produtoras
dc matferias-primas
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Schlumberger corta dcz mil
post os de traballio

Boeing reduzproduce do
747 para apenas seis por
ano
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Bruxelas espera ter "em
breve" asbixo do
Or^amento nas maos
Comissao de mqu6rito ao
Banif avan?a mas esquerda
fax cair auditoria externa
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Governo tambfan aumenta

Quando umpneu furado
deixa de ser um quebracabegas

Govemo vai actualizar
imposto sobrcoscombustfveis
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Elictricas ajudam o Fisco a
apanhar rendas ilegais

Forpa, camarada MortSgua.
Estamosconsigo!
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Fisco levanta penhota das
receitas do EcoD6imco

impostos sobre o tabaco e
selo
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Arrendamentos; Mas porque 6
que me estao a pedir estes
dados?
Queda do petnHeo vai voltar a
baixar pre^o do gasfileo

Analistas: Vodafone pode vir a
ser utna "dor de catena' para
a Nos e Meo

Si

Contnbuintes podem declarar
despesas de saude c cduca^ao
que nao estejam no c-fatura
Costa acusa Passos de tirar
800 railhoes ao On^mento
desteano

Govemo devolve mil
milhoes de rendimcntos
para ere seer como em 2007

Volksvragen recusa-se a
compensar donos de carros
adulterados na Europa

CDS: "Porque aconteceu a
fuga de informa^ao que
significou a fuga de
depdsitos no Banif?"

Govemo tamMm aumenta
impostos sobre 0 tabaco e selo
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