
Portugal vai receber socorro de € 78 bi 
Juliana Rocha 
 
Acordo com a União Europeia e o FMI vai durar três anos, mas ainda será submetido aos 
partidos de oposição 
 
O demissionário José Sócrates diz em discurso que governo conseguiu manter salários e banco 
não será privatizado 
 
Portugal fechou com a União Europeia e o FMI (Fundo Monetário Internacional) o acordo de 
socorro financeiro, no valor de € 78 bilhões (equivalente a R$ 183 bi). 
 
O país se torna o terceiro europeu a aceitar ajuda do fundo e dos vizinhos para sair da crise. 
Em maio passado, a Grécia foi socorrida em 110 bilhões. Em dezembro, foi a vez da Irlanda, 
que recebeu € 85 bilhões. 
 
O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro demissionário José Sócrates, em um pronunciamento 
no qual ele evitou dar detalhes. 
 
Ao contrário, Sócrates se concentrou em dizer o que não está previsto nas condições para 
receber ajuda financeira. Ele garantiu que o 13º e o 14º salários estão mantidos e não haverá 
cortes de pensões abaixo de 1.500 ou demissões de servidores. 
 
Sócrates acrescentou que a Caixa Geral de Depósitos não será privatizada. "O governo 
conseguiu um bom acordo, que defende Portugal. Conhecendo outros acordos de ajuda 
externa, o meu dever é tranquilizar os portugueses", acrescentou. 
 
Em um dos poucos detalhes sobre os ajustes que Portugal será obrigado a fazer, Sócrates 
citou que a redução do deficit público será mais gradual do que o previsto. 
 
Ficou acertado que o deficit deve cair para 5,9% do PIB (Produto Interno Bruto) neste ano e 
para 4,5% no ano que vem. No ano passado, o país estourou a meta de 7,3% estabelecida 
pelo governo - o rombo nas contas públicas foi de 9,1%. 
 
Sócrates justificou que não poderia entrar em detalhes sobre os termos do acordo porque este 
ainda será submetido aos partidos de oposição até 16 de maio. Ele admitiu, porém, que alguns 
sacrifícios serão impostos, mas próximos daqueles previstos no plano derrubado pelo 
Parlamento em março. 
 
Por causa da derrota na tentativa de aprovar esse plano, Sócrates pediu demissão, e novas 
eleições foram convocadas para 5 de junho. 
 
No pronunciamento de ontem, o premiê demissionário aproveitou para alfinetar a oposição 
sobre a aprovação da ajuda financeira. "O país espera que prevaleça desta vez o sentido 
superior do interesse nacional", disse. 
 
Corte do deficit exige sacrifícios consideráveis dos portugueses 
Érica Fraga 
 
A economia de recursos que Portugal terá de fazer para cumprir os termos do socorro 
financeiro que está por vir é enorme. 
 
Somente em 2011, o governo terá de reduzir o deficit (diferença entre despesas e receitas) do 
setor público em mais de US$ 7 bilhões, segundo sinalizou ontem o primeiro-ministro 
português, José Sócrates. 
 
Em perspectiva: esse número é maior do que tudo o que é produzido em um ano (Produto 
Interno Bruto) em países latino-americanos como Haiti e Nicarágua. 
 



Ao contrário do que afirmou ontem Sócrates, é difícil imaginar como um corte dessa 
magnitude poderá ocorrer sem exigir grandes sacrifícios sociais. 
 
Sacrifícios, aliás, já têm sido amargados pela população de Portugal nos últimos anos de 
economia estagnada e desemprego crescente. 
 
O resultado do corte de gastos será, provavelmente, uma piora desse cenário. Projeções de 
organismos multilaterais e consultorias já indicam isso: dois ou três anos de recessão pela 
frente. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 4 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A20. 


