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Barroso quer activar já plano de ajuda à Grécia  

Mafalda Aguilar    
02/05/10 11:55  

O presidente da Comissão Europeia pediu hoje aos governos europeus para activarem o plano de ajuda 
financeira à Grécia, uma vez que o país já aceitou as condições impostas pela Europa e pelo FMI.  

"A Comissão considera que as condições para responder positivamente ao pedido de 
ajuda da Grécia estão satisfeitas, e recomenda que o mecanismo europeu coordenado 
de assistência à Grécia seja activado", afirma Durão Barroso, em comunicado, citado 
pela Bloomberg.  

A recomendação do presidente do 
Executivo comunitário surge antes de 
ter lugar a reunião informal dos 
ministros das Finanças, em Bruxelas, 
agendada para as 15 horas de Lisboa, 
onde estará em cima da mesa a 
análise do plano de resgate à Grécia e 
a sua eventual implementação. 

O primeiro-ministro grego, George 
Papandreou anunciou esta manhã que o seu Governo chegou a acordo com a União 
Europeia e o FMI sobre um austero programa de consolidação orçamental para os 
próximos três anos, uma condição prévia para a Grécia aceder aos fundos 
internacionais de até 135 mil milhões de euros para salvar o país da bancarrota. 

Este programa - que foi preparado pela Comissão Europeia, pelo BCE e pelo FMI nos 
últimos dez dias - promete mudar o ‘modus vivendi' dos gregos, elevando-lhes a 
carga fiscal e cortando-lhes os salários, entre outras medidas. 

Para Durão Barroso, este plano de apoio "será fundamental para ajudar a Grécia a 
colocar a sua economia de volta no bom caminho e preservar a estabilidade da zona 
do euro", considerando que as medidas de austeridade que nele constam são "sólidas 
e credíveis". 

 

 

 



 3 

O que separa Portugal da Grécia?  

Económico com Lusa    
02/05/10 12:45  

Para o Estado português ficar como o grego teria de 'desbaratar' já 63,5 mil milhões 
de euros, o correspondente a seis projectos de TGV.  

É simples de explicar se a análise for feita somente pelo lado da dívida pública: 
enquanto na Grécia, a riqueza produzida num ano (PIB) é 31,6 mil milhões de euros 
inferior ao que deve, o Estado português tem ainda uma margem de 38 mil milhões 
de euros para chegar a um endividamento igual à sua riqueza e 24,5 mil milhões para 
chegar à situação da Grécia, segundo dados de 2009. 

Ou seja, Portugal teve um Produto Interno Bruto (PIB) de 163,9 mil milhões de euros, 
mas a sua dívida pública foi de 125,9 mil milhões de euros, correspondendo a 76,8 
por cento do PIB. 

Situação diferente é a dos gregos. Com um PIB de 237,5 mil milhões de euros, a 
Grécia está com uma dívida de 269,3 milhões de euros, mais 31,6 mil milhões de 
euros, o que corresponde a 115,1% do PIB. 

Enquanto o Estado grego está a viver 15,1% acima das suas possibilidades, o Estado 
português está a 23,2% de começar a viver acima das suas possibilidades. 

Para Portugal ou outro país qualquer, uma situação ideal seria ter um forte equilíbrio 
entre o que o Estado deve e aquilo que o país produz. Uma dívida pública de 76,8% 
do PIB não é o ideal, mas não é preocupante quando comparado com a Grécia. A 
situação só trará consequências adversas se subir exponencialmente nos próximos 
anos, como está previsto já para este ano, que atingirá os 85% do PIB. É aqui que está 
o 'calcanhar de aquiles' da economia portuguesa e que tanto tem sofrido com o 
ataque dos mercados internacionais. 

É que, perante as perspectivas de crescimento da economia, os mercados apostam 
que a dívida pública irá mesmo crescer exponencialmente. A única forma de Portugal 
alterar a situação é dar sinais exteriores de que o seu Programa de Estabilidade e 
Crescimento (PEC) é mesmo para cumprir, nomeadamente ao nível do crescimento 
das exportações e, consequentemente, do PIB. A verdade é que, ao nível das 
exportações, Portugal está dependente do crescimento económico da zona euro, 
onde estão os seus parceiros comerciais. 
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É nesta matéria que, ao contrário dos gregos, Portugal tem alguns pergaminhos. 
Enquanto as previsões e as estatísticas dos gregos está avolumada de asteriscos 
porque deixaram de ser credíveis, Portugal tem, apesar das dificuldades que a 
economia portuguesa enfrenta, tem mais credibilidade do seu lado e um histórico de 
redução de défice nos últimos anos. 

Não só porque, desde a sua entrada na então Comunidade Económica Europeia, os 
portugueses têm cumprido com as suas obrigações e metas fixadas, mas também 
porque os sucessivos governos têm demonstrado que, quando toca a reunir, são 
capazes de mobilizar o país para conseguir continuar num dos blocos económicos 
mais ricos do mundo. 

O que é a dívida pública? É o total da dívida que os Estados têm para com terceiros, 
ou seja, maioritariamente o défice orçamental acumulado de vários anos. Nesse 
sentido, comparando os défices orçamentais, a diferença, mais uma vez, não favorece 
Atenas. O défice grego em 2009 foi revisto em alta pelo Eurostat para os 13,6% do 
PIB, o que na prática representam 32,3 mil milhões de euros. 

Embora Portugal tenha visto o seu défice derrapar e atingir os 9,4% do PIB, o valor 
continua a não chegar a metade do desequilíbrio grego, situando-se nos 15,4 mil 
milhões de euros. 

No seu PEC, o Governo grego aponta para que o défice orçamental atinja os 8,7%, 
21,2 mil milhões de euros e que a dívida pública cresça para os 120,4%, 280 mil 
milhões de euros, de acordo com as contas do Eurostat. 

No caso português, tanto o valor nominal do défice orçamental como da dívida 
pública são bastante inferiores aos da Grécia. O défice previsto para 2010 é de menos 
7,3 mil milhões de euros que o grego (13,8 mil milhões) e no caso da dívida pública é 
de menos 137 mil milhões (142,9 mil milhões). 

Portugal tem ainda do seu lado uma previsão de crescimento já para 2010, de 0,7% 
de acordo com os números do Governo (que muitas instituições prevêem que seja 
mais baixo) contra uma contracção de 0,3% do produto grego (também considerado 
optimista). 
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PIB da Grécia deve cair 4% em 2010, o dobro do esperado  

Económico com Lusa    
02/05/10 13:23  

O ministro das Finanças grego, Georges Papaconstantinou, fez saber hoje que o PIB 
do país deve sofrer uma contracção de 4% este ano, contra a anterior previsão de 
uma queda de 2%.  

O ministro, que falava em conferência de imprensa após o conselho de ministros, 
afirmou que o país espera "regressar o mais depressa possível" a financiar-se no 
mercado para não ter de usar a totalidade da ajuda da União Europeia e do FMI 
prevista para os próximos três anos. 

O valor total do pacote de ajuda para os próximos três anos vai ser anunciado em 
Bruxelas, após a reunião dos países da zona euro prevista para hoje, segundo o 
ministro. 

Na reunião de hoje do Executivo grego, Papaconstantinou adiantou todavia que esse 
valor deverá situar-se entre os 100 e os 135 mil milhões de euros. 

A dívida pública do país, estimada em 133,3% do PIB em 2010, vai atingir os 149% em 
2013 e começará a baixar em 2014, para os 144%, disse. 

O plano de austeridade grego prevê reduzir o défice das contas públicas para menos 
de 3% do PIB até ao fim de 2014, para o que vão ser tomadas medidas que permitirão 
poupanças de 30 mil milhões de euros (11% do PIB) até ao fim de 2012. 

Estas poupanças juntam-se aos 4,8 mil milhões já anunciados para 2010. 

Com um défice actual de 13,6%, o Governo grego espera reduzi-lo para os 8% já em 
2010, 7,6% em 2011, 6,5% em 2012, 4,9% em 2013 e 2,6% em 2014. 

Esta é a primeira vez em 11 anos de história da moeda única europeia que um dos 
membros da zona euro precisa de ser salvo da bancarrota pela sua incapacidade para 
refinanciar a sua dívida nos mercados internacionais. 
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Plano de austeridade exige "grandes sacrifícios” aos gregos  

Mafalda Aguilar    
02/05/10 15:00  

O primeiro-ministro da Grécia anunciou hoje que o seu Governo assinou um acordo 
com a União Europeia e o FMI que abre a porta a um resgate financeiro ao país que 
pode atingir 110 mil milhões.  

George Papandreou afirmou hoje, em conferência de imprensa, que o pacote de 
medidas para sanear as contas públicas helénicas acordado com a União Europeia e o 
FMI exige "grandes sacrifícios" aos gregos, mas que "é necessário para evitar a 
bancarrota" do país. 

"É um pacote de apoio sem precedentes para um esforço sem precedentes por parte 
do povo grego", frisou o primeiro-ministro helénico, citado pela CNBC. 

Papandreou explicou ainda que o "objectivo é recuperar a credibilidade 
internacional". 

Atenas e equipas da Comissão Europeia, do BCE e do FMI estiveram nos últimos dez 
dias a negociar um austero programa de consolidação orçamental grego para os 
próximos três anos. Uma condição prévia para a Grécia poder aceder aos fundos 
internacionais que podem ascender a 110 mil milhões nos próximos três anos, 
segundo o projecto de declaração dos ministros das Finanças da zona euro que estão 
reunidos em Bruxelas para dar luz verde ao documento, avançou fonte diplomática à 
AFP. 

Eliminação dos subsídios de Natal e Férias dos funcionários públicos e dos 
reformados nos próximos três anos, o congelamento da contratação na Função 
Pública e o aumento do IVA para 23% são algumas das medidas de contenção que 
constam no programa desenhado pela Europa e pelo FMI. 

Com as medidas draconianas, o Governo de Atenas estima poupar mais 30 mil 
milhões de euros nos próximos três anos e reduzir o défice grego, que em 2009 
atingiu 13,6% do PIB, para menos de 3% em 2014. 

Esta é a primeira vez nos 11 anos de história da moeda única europeia que um dos 
seus membros tem que ser salvo da bancarrota devido à incapacidade para 
refinanciar a sua dívida nos mercados internacionais. 
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UE discute 110 mil milhões para a Grécia 

Luís Rego em Bruxelas    
02/05/10 16:37  

A zona euro pondera socorrer a Grécia com 110 mil milhões. Esse é o valor em cima 
da mesa na reunião dos ministros de Finanças a decorrer em Bruxelas, que deverão 
aprovar hoje os detalhes desse auxílio.  

Este valor será dividido entre um terço para o FMI e o restante para empréstimos 
bilaterais dos Estados da zona euro. 

O presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, saudou o programa de reformas 
grego e disse que "as condições estão agora reunidas para activar o mecanismo" de 
ajuda. 

"São medidas muito difíceis mas não há alternativa, é a única forma da Grécia 
restaurar a confiança nas suas Finanças Públicas", acrescentou. 
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Euro vai manter-se estável com aplicação do plano grego  

Económico com Lusa    
02/05/10 16:50  

A chanceler alemã vê no plano de 
resgate à Grécia a única solução para 
garantir a estabilidade da moeda única 
europeia.  

"Penso que esse programa é a única 
possibilidade que temos de voltar a 
garantir a estabilidade do euro", disse 
Merkel aos jornalistas em Bona (na 
Alemanha). 

A chefe do Governo alemão considerou o plano "exigente" e de longo prazo, que faz 
com que a Grécia tenha pela frente um caminho "difícil mas inevitável". Já a chanceler 
alemã disse  que o programa de austeridade grego "exige um alto nível de 
capacidade política para ser aplicado". 

A Grécia anunciou hoje o plano de austeridade que vai servir de contrapartida à ajuda 
da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O plano prevê reduzir o défice das contas públicas para menos de 3% do PIB até ao 
fim de 2014, para o que vão ser tomadas medidas que permitirão poupanças de 30 
mil milhões de euros até ao fim de 2012. Estas poupanças juntam-se aos 4,8 mil 
milhões já anunciados para 2010. 

Com um défice actual de 13,7%, o governo grego espera reduzi-lo para os 8% já em 
2010, 7,6% em 2011, 6,5% em 2012, 4,9% em 2013 e 2,6% em 2014. 
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Sindicato grego contesta "medidas anti-sociais"  

Económico com Lusa    
02/05/10 17:20  

A central sindical da função pública da Grécia, Adedy, apelou hoje para um "bloqueio" 
das "medidas anti-sociais" aceites pelo governo em contrapartida pela ajuda 
financeira internacional.  

"Podemos desde já travar a queda do país fazendo um bloqueio a estas medidas anti-
sociais", lê-se num comunicado da central sindical, que reivindica 375 mil 
associados. 

Para a Adedy, as medidas de austeridade anunciadas traduzem-se "numa quebra no 
rendimento dos funcionários públicos e dos reformados que chega aos 35 por cento", 
o que "conduz ao empobrecimento da sociedade" e "torna os ricos mais ricos e os 
pobres mais pobres". 

"Vamos continuar a intensificar a mobilização dos trabalhadores", afirma a Adedy 
que, com a central sindical do sector privado GSEE, convocou para quarta-feira uma 
greve geral, a terceira em menos de três meses. 

A GSEE, que reivindica um milhão de associados, reagiu anteriormente às novas 
medidas de austeridade, afirmando que elas são "as mais injustas e mais duras da 
história moderna da Grécia" e apelando para uma intensificação do combate social. 

A Grécia anunciou hoje o plano de austeridade que aceitou como contrapartida da 
ajuda da União Europeia e do Fundo Monetário Internacional. 

O plano prevê reduzir o défice das contas públicas para menos de três por cento do 
PIB até ao fim de 2014, para o que vão ser tomadas medidas que permitirão 
poupanças de 30 mil milhões de euros (11% do PIB) até ao fim de 2012. 

Entre outras, o plano prevê medidas como a supressão dos 13.º e 14.º mês dos 
salários dos funcionários públicos e das pensões de reforma, a subida da taxa 
máxima do imposto sobre valor acrescentado (IVA) de 21% para 23% e dos impostos 
sobre o álcool e o tabaco em 10%, assim como o congelamento das contratações na 
função pública. 
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 Barroso desvaloriza riscos de contágio da crise grega a 
Portugal  

Económico com Lusa    
02/05/10 17:25  

O presidente da Comissão Europeia desvalorizou hoje os riscos de contágio a 
Portugal da situação da Grécia e saudou a determinação do Governo português e o 
apoio dado pelo PSD.  

"Saúdo essa determinação das autoridades portuguesas e saúdo também o fato de o 
principal partido da oposição [PSD] aparecer numa perspectiva de unidade nesta 
questão, e por isso pensamos que esses efeitos de contágio poderão ser evitados", 
disse Durão Barroso antes de uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro 
que deverá aprovar o mecanismo de apoio à Grécia. 

Para o presidente da Comissão Europeia, "a situação é muito diferente em Portugal e 
além disso as autoridades portuguesas já anunciaram novas medidas" de contenção 
do défice em caso de necessidade. 

"Se em relação ao caso mais grave houve capacidade e vontade de responder 
concerteza que em qualquer outro caso haverá a mesma disponibilidade", concluiu. 

Os ministros das Finanças da zona euro, incluindo Teixeira dos Santos, deverão esta 
tarde, em Bruxelas, dar "luz verde" à activação do plano de apoio à Grécia que prevê 
empréstimos de cerca de 45 mil milhões de euros no primeiro ano. 

A aprovação definitiva do empréstimo deverá ser feita pelos chefes de Estado e de 
Governo da Zona Euro numa cimeira prevista para ter lugar entre 7 e 10 de Maio. 

Durão Barroso já tinha recomendado esta manhã a "activação" do mecanismo europeu 
de ajuda à Grécia, que considerou ser "decisivo" para "garantir a estabilidade da Zona 
Euro", após o acordo alcançado hoje com Atenas, que se comprometeu com um 
programa de austeridade. 

A posição de Bruxelas surge após o anúncio de um acordo entre a Grécia, a União 
Europeia e o Fundo Monetário Internacional. 

O montante global do plano de apoio financeiro à Grécia nos próximos três anos 
deverá situar-se entre os 100 e os 135 mil milhões de euros. 
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No entender do presidente da Comissão Europeia, as medidas de austeridade 
negociadas com Atenas são "sólidas e credíveis". 
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Ministro finlandês compara Grécia ao Lehman Brothers  

Económico com Lusa    
02/05/10 18:41  

O ministro das Finanças finlandês comparou hoje a situação grega à do banco 
Lehman Brothers, considerando que, se a Grécia naufragasse, o impacto far-se-ia 
sentir em toda a zona euro.  

"A Grécia é um país comparável à Lehman Brothers. Se caísse, isso abalaria 
imensamente a economia europeia", afirmou Jyrki Katainen aos jornalistas antes de 
uma reunião de ministros das Finanças da zona euro em Bruxelas. 

Os ministros das Finanças da zona euro devem aprovar hoje o acordo estabelecido 
com a Grécia sobre um plano de ajuda sem precedentes em troca de um programa de 
austeridade neste país, que desmorona sob o peso das dívidas. 

A falência do banco de negócios Lehman Brothers a 15 de Setembro de 2008 - 
quando tinha 613 mil milhões de dólares de dívidas e 639 mil milhões de activos - 
desencadeou a crise financeira mundial, fazendo vacilar diversas outras instituições 
bancárias. 
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BCE quer Grécia preparada para medidas suplementares  

Económico com Lusa    
02/05/10 18:36  

O BCE considera que o plano de austeridade grego vai permitir "recuperar a 
confiança" na zona euro, mas pediu a Atenas para estar preparada para eventuais 
medidas suplementares.  

Num comunicado divulgado hoje, o BCE saúda "o ambicioso" plano de austeridade 
negociado entre a Grécia e a União Europeia e o FMI, considerando que "contempla as 
relevantes mudanças de política de uma forma decisiva", pelo que vai "ajudar a 
restaurar a confiança e a salvaguardar a estabilidade financeira na zona euro". 

O BCE afirma, no entanto, considerar essencial que a Grécia "esteja preparada para 
tomar medidas suplementares que venham a revelar-se necessárias para atingir os 
objectivos do programa". 

A Grécia anunciou hoje o plano de austeridade que vai servir de contrapartida à ajuda 
da União Europeia e do Fundo monetário Internacional. 

O plano prevê reduzir o défice das contas públicas para menos de 3% do PIB até ao 
fim de 2014, para o que vão ser tomadas medidas que permitirão poupanças de 30 
mil milhões de euros (11% do PIB) até ao fim de 2012. Estas poupanças juntam-se 
aos 4,8 mil milhões já anunciados para 2010. 

Com um défice actual de 13,7%, o Governo grego espera reduzi-lo para os 8% já em 
2010, 7,6% em 2011, 6,5% em 2012, 4,9% em 2013 e 2,6% em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Grécia  

Maior resgate de sempre não convence, bolsas caem e euro 
sofre  

Pedro Latoeiro   03/05/10 08:55  

Persistem dúvidas sobre se a Grécia será capaz de 
executar as medidas de austeridade planeadas e se o 
plano ontem aprovado será suficiente para resolver a 
crise da dívida na Europa.  

É neste clima que as principais praças europeias abriram com perdas e o euro desce 
face ao dólar na primeira reacção do mercado ao plano, ontem aprovado, para ajudar 
a Grécia em 110 mil milhões de euros durante os próximos três anos.  
 
O principal índice alemão, o Dax, desvalorizava 0,54%, ao mesmo tempo que o Ibex-
35 de Madrid recuava 1,79%. No mercado cambial, o euro cedia 0,52% para 1,3226 
dólares. 
 
Alguns especialistas sublinham que o plano ontem fechado pelos líderes europeus já 
tinha sido descontado no mercado, persistindo no entanto a incerteza sobre se 
outros países da zona euro precisarão de ajuda externa e sobre se a Grécia 
conseguirá executar as medidas de austeridade prometidas. 
 
"O euro vai continuar fraco e haverá mais resgates na região. Para a Grécia isto 
significa medidas de austeridade terríveis e uma recessão tremenda", explicava um 
especialista à Bloomberg. 
 
"O destino da Grécia está nas mãos do povo grego. Eles também têm de concordar", 
sublinhava Koen De Leus, economista da KBC Securities, à Reuters. 
 
Apesar da ‘underperformance' das bolsas, os mercados de dívida dão sinais de algum 
alívio. O preço dos ‘credit default swaps' (CDS) sobre obrigações helénicas a cinco 
anos caem 28 pontos para 701 pontos base e o mesmo acontece com as ‘yield' dos 
títulos da dívida pública grega, que descem em todas as maturidades. 
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