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DESTAQUE RELAÇÕES EXTERIORES

O presidente de Portugal, Aní-
bal Cavaco Silva, decidiu ontem
convocar o Conselho de Estado
para uma reunião dia 31, quin-
ta-feira, com o objetivo de defi-
nir a realização de novas elei-
ções no país. O Conselho — um
corpo consultivo formado pelo
atual e os ex-presidentes, bem
como o primeiro-ministro, ou-
tros políticos, autoridades judi-
ciais e conselheiros indicados —
poderá decidir pelo pleito em
junho para a escolha de um
novo primeiro-ministro, em ra-
zão da saída de José Sócrates do
cargo, mais de dois anos antes
do término de sua legislatura.

A crise política incentivou
que os rendimentos de títulos do
governo atingissem alta recorde
por causa das incertezas depois
da renúncia Sócrates. Muitos
economistas dizem que a crise
provavelmente levará Portugal a
pedir uma ajuda financeira in-
ternacional. Os investidores,
por sua vez, consideram inevi-
tável um socorro financeiro ao
país, com os custos de financia-
mento bem acima dos níveis
considerados sustentáveis para
a frágil economia de Portugal.

“Essa é uma situação muito
confusa neste momento, com
muitos riscos, portanto qual-
quer esclarecimento sobre a
eleição será bem-vinda”, disse
David Schnautz, estrategista de
dívida do Commerzbank. “Nes-
te momento, com toda a incer-
teza, eu não posso imaginar
qualquer comprador aparecen-
do para compensar mesmo uma
pequena pressão de vendas da
dívida portuguesa”.

A crise política levou a Stan-
dard & Poor’s e a Fitch a baixa-
rem a classificação de crédito
de Portugal, com a S&P adver-
tindo que poderia reduzi-la
ainda mais esta semana.

“Três dos maiores partidos
portugueses assumiram com o
presidente um compromisso
para o cumprimento das metas
de redução do déficit anuncia-
do pelo governo português para
garantir o caminho da susten-
tabilidade da dívida pública”,
disse Cavaco Silva em nota. Os
três maiores partidos são o so-
cialista, o socialdemocrata e o
Partido Popular.

A demissão de Sócrates lan-
çou uma sombra sobre a cúpula
da União Europeia (UE), que
tem como objetivo impedir a
propagação da crise da dívida,
incluindo a criação de um fun-
do de emergência permanente.
“Os partidos da oposição deci-
diram começar uma crise polí-
tica no pior momento para Por-
tugal”, afirmou Sócrates em
reunião do Partido Socialista há
dois dias. “Recorrer à ajuda ex-
terna seria mau para a Europa,
seria ruim para a moeda única e
seria ruim para muitos outros
países europeus.”

“Pensamos que Portugal tem
fundos suficientes para cobrir o
resgate abril de € 4,5 bilhões,
embora o financiamento ainda
seria necessária para a redenção
em junho de € 4,9 bilhões”, dis-
seram analistas, incluindo Guy
Mandy da Nomura Holdings
Inc., em nota aos investidores.

Contexto político
O encontro de Cavaco Silva com
o Conselho de Estado ocorre de-
pois de outras reuniões com os
líderes dos principais partidos
políticos. Eles disseram ao presi-
dente que não serão capazes de
formar um novo governo sem as

eleições. Após o encontro do
conselho, o presidente dissolverá
o Parlamento e convocará elei-
ções, que deverão acontecer não
antes de 55 dias após o anúncio.
Ou seja, se uma eleição for anun-
ciada no final desta semana, ela
só poderá ser realizada a partir
do final de maio. O Partido Po-
pular encomendou pesquisas
para contar, o mais rapidamente
possível, com as expectativas de
voto para o novo pleito.

A renúncia de Sócrates, ofi-
cialmente, ainda não foi aceita.
Uma vez que isso aconteça, ele
será um primeiro-ministro inte-
rino e com poderes limitados até

que um novo governo tome posse.
Portugal acredita que poderá

sustentar a crise fiscal sem um
aporte de recursos da União
Europeia e do Fundo Monetário
Internacional (FMI) até junho,
quando um novo governo de-
verá assumir o poder. O atual
governo acredita ser possível
tomar recursos emprestados, a
taxas elevadas, para pagar os
bônus de dívida que vencem
em abril. Mas é praticamente
unânime, entre os governantes
da região, que um pacote de
ajuda de € 80 bilhões a Portu-
gal será inevitável. ■ Redação
com agências internacionais

Cavaco Silva convoca conselho
Presidente de Portugal quer definir, em reunião na quinta-feira, quando será o novo pleito para reduzir

“Os partidos de
oposição decidiram
começar uma
crise política no
pior momento
para Portugal

José Sócrates,
primeiro-ministro português
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para definir novas eleições
incertezas diante da crise política que se instalou no país com a renúncia do primeiro-ministro José Sócrates

Pesquisa aponta que vitória seria do partido de oposição

O oposicionista Partido Social
Democrata conquistaria a maioria
absoluta no caso de uma nova
eleição em Portugal, segundo
apontou uma pesquisa de opinião
divulgada na semana passada,
dois dias depois da renúncia do
primeiro-ministro José Sócrates,
socialista. Os portugueses

devem ir às urnas no final de
maio ou no início de junho.
A pesquisa, publicada no jornal
Diário Econômico, ouviu 805
pessoas. Mostra 46,7% de apoio ao
PSD, cerca de um ponto porcentual
a menos do que em fevereiro —
mas ainda dando à oposição votos
suficientes para conseguir a maioria.

O levantamento, realizada pelo
instituto Marktest durante 21 e 23
de março, mostrou apoio de 24,5%
para os socialistas, contra 29,1%
em fevereiro. O número foi afetado
pelos planos do governo de novas
medidas para lidar com a crise.
Sócrates renunciou após o
Parlamento rejeitar as medidas

de austeridade propostas por seu
governo de minoria, na tentativa
de evitar que o país recorra a
um pacote de ajuda internacional.
O segundo mandato do premiê
terminaria em 2013, e ele quer
disputarar um terceiro mandato.
Analistas políticos acreditam,
porém, que será difícil para os

socialistas vencerem a eleição
após as dolorosas medidas de
austeridade que impuseram.
Eles também afirmam, que
Sócrates é um político experiente
e impetuoso durante campanhas,
e que, por isso, uma recuperação
dos socialistas não poderia
ser descartada. Reuters
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