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Portugal corre contra o relógio
nos próximos dias para suprir
suas necessidades de financia-
mento para o próximo mês. Se-
gundo cálculos do Goldman
Sachs, o país precisará de € 5,7
bilhões em abril. O valor engloba
a amortização das linhas de títu-
los do Tesouro, que vencem no
próximo dia 15, no valor de € 4,5
bilhões, e mais cerca de € 1,2 bi-
lhões destinados ao financia-
mento do déficit primário e pa-
gamento de juros. Não estão na
conta as pressões de financia-
mento das empresas públicas.

Apesar da entidade que gere
o crédito público português, o
IGCP, não divulgar o valor que
tem em caixa, as estimativas da
Dow Jones Newswires indicam
que são entre € 3 bilhões e € 4
bilhões. Cruzando as projeções
do Goldman Sachs, que é um
dos operadores especializados
em dívida portuguesa, e da Dow
Jones, o Estado terá de conse-
guir entre € 1,7 bilhão e € 2,7
bilhões nas próximas semanas.
José Sócrates, primeiro-minis-
tro demissionário de Portugal,
garantiu em Bruxelas que país
“tem condições para se finan-
ciar nos mercados”, mesmo
com as taxas de juro considera-
das proibitivas pelos analistas —
e que pioram dia após dia.

Na semana passada, os papéis
da dívida de cinco anos do país
chegaram a 8,5% de juros, e as
de dez anos a 7,6%. Nos prazos
mais curtos, os mercados tam-
bém não dão tréguas, com taxas
acima de 7% para dois anos e de
8% para três anos. Para o Royal
Bank of Scotland, este padrão
converge com a curva de rendi-
mentos pagos pela Irlanda, país
que já recorreu ao resgate finan-
ceiro internacional. Desde que o
rastilho da crise política portu-
guesa foi ateado, em 11 de março,
com a apresentação do plano de
estabilidade e crescimento pelo
governo e a rejeição dele pela
oposição, os juros de cinco anos
escalaram 72 pontos base e o ra-
ting de Portugal foi cortado pela
Fitch e pela Standard & Poor’s.

Fontes governamentais da
Zona Euro citadas pelo jornal The
Wall Street Journal afirmam que
Portugal acredita suportar a crise
financeira até junho pelo menos.
Eles dizem ainda que o país pon-
dera pagar os juros que forem ne-
cessários para conseguir amorti-
zar as obrigações que vencem no
próximo mês. “A situação não
está melhorando, mas uma coisa
em que tanto o governo como o
principal partido da oposição
(PSD) estão de acordo é que um
resgate deve ser evitado a todo
custo ou ser adiado o máximo
possível”, afirmou a fonte.

Mesmo com as estimativas
apontando que Portugal ainda
necessita de financiamento, o

IGCP não tem novos leilões de dí-
vida agendados. O Programa de
Financiamento da República pre-
vê a venda de quatro a seis linhas
de títulos do Tesouro no primeiro
trimestre. Até agora, foram feitos
leilões de três linhas.

Em relatório, o banco italiano
Intesa Sanpaolo diz que “tanto o
governo demissionário como a
oposição preferem jogar a carta
arriscada da forte resistência”. E
alerta que, caso a evolução dos
números das finanças públicas
seja decepcionantes, ou que o dé-
ficit de 2010 seja revisto para
cima, “o executivo será forçado a
pedir ajuda em condições muito
piores tanto politicamente como
financeiramente”. ■

Desde que o rastilho
da crise política
portuguesa foi
ateado, em 11 de
março, os juros de
cinco anos escalaram
72 pontos-base e
o rating de Portugal
foi cortado pela
Fitch e pela
Standard & Poor’s

Portugal
precisará
de até
€ 2,7 bilhões
Soluções de financiamento para o país
estão cada vez mais reduzidas e pressão
por ajuda internacional aperta a cada dia

Os principais bancos europeus
estão vendendo massivamente
os títulos de dívida pública
portuguesa. A ordem de venda
enquadra-se nos testes de
esforço a que o setor financeiro
europeu está sujeito até ao
julho e nos quais se anteveem
cenários de crise mais duros
que nos testes anteriores.
Os testes examinam os
balanços patrimoniais dos
bancos, sua adequação a
regras de capital e como a
exposições a dívidas soberanas

Bancos europeus vendem

TESTES DE STRESS
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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
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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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