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José Sócrates pediu
demissão na semana passada

e, no último domingo, foi
reeleito secretário-geral

do Partido Socialista

Jean-Christophe Verhaegen/AFP

Governo garante em Bruxelas
financiamento até junho
Banco Central Europeu é única
forma de ajuda externa que não
precisa de um pedido formal

Luís Rego, de Bruxelas
luis.rego@economico.pt

José Sócrates, o primeiro-mi-
nistro demissionário de Portu-
gal, ofereceu garantias aos seus
parceiros europeus que em abril
e maio tem financiamento ga-
rantido, procurando assim acal-
mar os receios que o país tenha
de ativar o mecanismo de assis-
tência externa por falta de pro-
cura aos seus títulos soberanos.
Uma fonte próxima do encontro
de líderes, que ocorreu em 19 de
março, afirma que esse foi um
argumento chave para tranqui-
lizar a cúpula do continente. A
amortização de € 4,23 bilhões
referentes a uma linha de títulos
do Tesouro que vencem a 15 de
abril está praticamente garanti-
do com capital já acumulado e
as emissões menores que farão
até junho estão bem preparadas,
explicou Sócrates.

Aos jornalistas, o primeiro-
ministro respondeu a esta dúvi-
da de forma mais contundente:
“Temos dinheiro suficiente” e
“Portugal tem condições para se
financiar nos mercados”. A dú-
vida agora é a reação dos analis-
tas e investidores e saber se o
juro no mercado secundário
pode ou não ‘derrubar’ um país.
A Irlanda quando pediu ajuda
externa no ano passado tinha fi-
nanciamento garantido até
meados deste ano.

O papel do Banco Central Eu-
ropeu (BCE) é agora decisivo,
sendo a única forma de ajuda
externa que não precisa de um
pedido formal. As operações de
compra de dívida soberana no
mercado secundário pelo banco
presidido por Jean-Claude Tri-
chet tem demonstrado maior
eficácia no controle dos juros
que os anúncios de austeridade
do governo português. Mas o
BCE está desconfortável neste
papel. Uma fonte do Conselho
da instituição ironizou a situa-
ção. “É uma sorte que os stress
tests não se apliquem ao BCE”,
tendo em conta a quantidade de
dívida de países periféricos que
já adquiriu nos últimos meses e
referindo-se aos testes que são
aplicados aos bancos locais (leia
no box ao lado) para atestar a
solidez das operações.

Trichet e a chanceler alemã,
Angela Merkel, os dois líderes
mais ouvidos nos mercados, co-
locam a bola no lado da oposição
portuguesa para segurar a credi-
bilidade do país. “Não apenas o
governo, mas também a oposi-
ção tem de tornar muito claro
não só que estão disponíveis para
aceitar os objetivos orçamentá-
rios até 2013, mas também para
traçar as políticas necessárias

para o concretizar”, disse Ange-
la. “É indispensável que isto se
faça para os mercados se acal-
marem e para a confiança se res-
taurar”. O líder de oposição em
Portugal, Pedro Passos Coelho,
prometeu fazê-lo nas próximas
semanas. Sócrates, por sua vez,

não poderia ter sido mais claro
em Bruxelas, tendo convencido
os líderes que não pedirá ajuda.
“Se Portugal caísse exporia com
maior risco outros países [a Es-
panha]. Era dar razão à teoria do
dominó. Não, isto tem de parar e
vai parar aqui”, afirmou. ■

A Irlanda quando
pediu ajuda externa,
no ano passado,
tinha financiamento
garantido até
meados deste ano

títulos portugueses

de 30 países europeus
afetam esses bancos em certos
cenários. Para melhorar suas
posições, os bancos vendem os
títulos mais expostos ao risco,
como já ocorreu com Irlanda
e Grécia, primeiros países
europeus a recorrer a ajuda
financeira internacional.
A decisão sobre Portugal foi
reforçada pelo enfraquecimento
da situação política, com
a demissão do governo,
e pela descida de rating pela
Standard & Poor’s e a Fitch.
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