
Oministro de Finanças de Por-
tugal, Vítor Gaspar, informou
ontem que a troika de credo-
res internacionais do país flexi-
bilizou as metas de déficit orça-
mentário que devem ser cum-
pridas. A meta para 2012 foi
afrouxada para um déficit equi-
valente a 5% do Produto Inter-
no Bruto (PIB). Para 2013 a me-
ta passou para 4,5%, devendo
chegar a 3% em 2014. As me-
tas anteriores para o déficit
eram de 4,5% em 2012 e 3% a
partir de 2013.
Gaspar também informou

que o PIB português deve enco-
lher 3% este ano, com a reces-
são se prolongando para 2013,

quando deverá recuar 1%. O
ministro anunciou ainda novas
medidas de austeridade para
2012, como o aumento do im-
posto sobre imóveis de elevado
valor e rendimentos de capital.
O governo português tam-

bém anunciou que vai aumen-
tar seu programa de privatiza-
ções. As empresas estatais de
correio e saneamento devem
ser vendidas no primeiro se-
mestre do ano que vem, en-
quanto a operadora de ferro-
vias CP Carga deve ser privatiza-
da na segunda metade de 2013.
Gaspar informou ainda que

as próximas revisões trimes-
trais do programa de resgate
de ¤ 78 bilhões recebido por
Portugal ocorrerão em novem-
bro deste ano e fevereiro de
2013. ■ AE

A América Latina, com ummer-
cado emalta que atrai comércio e
investidores, pode ser um dos
motores para a recuperação da
Europa, eliminando barreiras e
aportando sua experiênciana su-
peração de crises, disseram on-
tememMadriministrosdeFinan-
ças. “Emumentorno internacio-
nal complexo, aAmérica Latina é
uma região de oportunidades,
com uma população jovem, em
pujança econômica e ummerca-
do em crescimento”, disse o mi-
nistro espanhol de Economia,
Luis deGuindos, ao abrir umen-
contro de Assuntos Econômicos
ibero-americanos.
“Estamos convencidos de que

a médio e longo prazo, a região
continuará sendo um dos moto-
res do crescimento econômico
mundial”, afirmou Guindos ante
ministros e vice-ministros de Fi-
nanças e representantes de gran-
des empresas espanholas, reuni-
dos para preparar a XXII reunião
Ibero-americana dias 16 e 17 de
novembro, emCádiz, Colômbia.
A solidez da economia latino-

americana“éumaboanotíciapa-
ra a União Europeia em um mo-

mento de dificuldades, de dúvi-
das, nos quais se começa a falar
de uma recessão suave na Zona
Euro”, disse De Guindos.
Assim,o comérciobilateral en-

tre América Latina e Espanha,
que se duplicou na última déca-
da, “é uma avenida de mão du-
pla”, enfatizandoque as exporta-
çõesespanholas à região foramin-
crementadas em 20% em 2011.
Oministro espanhol deu ênfa-

seànecessidadedemaior liberali-
zação destes intercâmbios. “To-
das asmedidasquevão contra es-
tes fluxos comerciais introduzem
insegurança jurídica e afetam os
investimentos (...) o que é preju-
dicial do ponto de vista de nossas
populações”, afirmou. Por esse
motivo, “é importante que desde
o setor público geremos políticas
de estímulo do comércio e do in-
vestimento e eliminemos as bar-
reiras burocráticas”.
As empresas espanholas foram

expostas nos últimosmeses a ex-
propriaçõescomoadaYPF,dape-
troleira Repsol por parte da Ar-
gentina ou da Transportadora de
Eletricidade na Bolívia, que pro-
vocaram inquietação sobre a se-
gurança de outras companhias
que operam na região.
Tambémosecretário-geral Ibe-

ro-americano, Enrique Iglesias,
considerouque o comércio inter-
nacional pode contribuir para a
saída da Europa de uma crise
que, caso se estenda, ameaça afe-
tar aAméricaLatina. “Énecessá-
rio estar atentos aos riscos asso-
ciados aumadeterioraçãoda cri-
se ou a uma recuperação muito
lenta da Zona Euro”, disse. Por-
que “tais eventos, podemprovo-
carumadesaceleraçãodademan-
da global de matérias-primas e
portanto frear o impulso exporta-
dor da América Latina”, disse.
Na opinião de Iglesias, a re-

gião, que “passou por difíceis
anos 80 e difíceis anos 90 deve
aportar sua experiência na supe-
raçãodacriseparabeneficiar a to-
dos”.Alémdisso, disse queépre-
ciso coordenar suas propostas
econômicaspara que sejamouvi-
dosnos espaços dedebate e deci-
são, como oG20, ao qual perten-
cem Brasil, México e Argentina.
Nesse sentido, as reuniões ibe-

ro-americanas, fórum que reúne
países da região desde sua cria-
ção em 1991, oferecem a oportu-
nidade de debater “quais são os
desafios e como podemos traba-
lhar para resolvê-los”, afirmou o
secretário de Estado espanhol de
Cooperação, Jesús Gracia. ■

Ummilhãoemeiode
pessoas,segundoapolícia,
manifestaram-se ontem,
emBarcelona,parapedir
queaCatalunhasetorne
independentedaEspanha,
aquemacusamdearrastar
aregiãoparaaespiralda
crise,devidoaumsistema
fiscalqueconsideram
injusto.“Amanifestação
foirealizadacomcalma”,
disseàAFPumporta-voz
dapolíciaautônoma
catalã.Amanifestaçãoéa
maiorjárealizadanasruas
deBarcelona,ocupando
odobroderuasqueo
inicialmenteprevistoe
surpreendendoospróprios
organizadoresdoato.AFP

Europa pede apoio da América
Latina para enfrentar a crise

Credores flexibilizam
as metas de Portugal
Déficit orçamentário passa de
4,5% para 5% do PIB em 2012
e de 3% para 4,5% em 2013

Dominique Faget/AFP

Ministro de Economia da Espanha vê a solidez latino-americana como uma boa notícia para a Zona do Euro

Gustau Nacarino/Reuters
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MUNDO

Editor executivo: Gabriel de Sales gsales@brasileconomico.com.br

MinistrosLuisdeGuindos (esq.) eOrlandoSolorzano,daNicarágua

36 Brasil Econômico Quarta-feira, 12 de setembro, 2012

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 36.




