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AVALIAÇÃO DA TROIKA

Estado assume 1200 milhões 
de dívidas da Carris e STCP 

O
Governo decidiu transferir 

1200 milhões de euros de 

dívida fi nanceira da Carris 

e da STCP para o Estado 

ainda este ano, a par da in-

clusão da CP no perímetro 

das contas públicas. Estas duas me-

didas vão engordar a dívida em mais 

de 5000 milhões de euros. E, por 

isso, são apontadas pela troika como 

um dos riscos para as contas do país 

na última avaliação à execução do 

programa de ajustamento fi nancei-

ro, conhecida ontem. Os credores 

internacionais alertam ainda para 

os impactos que podem vir do lado 

da banca e de um eventual chumbo 

do Tribunal Constitucional a medi-

das como a redução dos salários na 

função pública.

A Carris e a STCP chegaram ao fi -

nal de 2013 com um endividamento 

conjunto de cerca de 1200 milhões de 

euros, sendo que a maior fatia cabe à 

primeira empresa (776,7 milhões). O 

plano passa por assumir este valor co-

mo dívida directa do Estado, que fi ca-

rá responsável pelo seu pagamento. 

Com esta estratégia, as Finanças têm 

a expectativa de sanear de forma de-

fi nitiva as contas das duas empresas, 

que muito provavelmente passarão a 

fi nanciar-se junto do Tesouro.

A par desta medida, também se 

avançará para a inclusão da CP no 

perímetro do défi ce e da dívida. Tal 

como o PÚBLICO noticiou na sema-

na passada, a reestruturação levada 

a cabo na empresa, e que foi trans-

versal ao sector dos transportes, 

alimentou durante algum tempo a 

esperança de que este passo seria 

evitável. No entanto, a escalada dos 

encargos fi nanceiros da transporta-

dora ferroviária, relacionada com o 

pagamento de juros sobre emprésti-

mos, obrigou o Governo a repensar 

o caso da empresa, fruto das altera-

ções metodológicas que entram em 

vigor em Setembro.

A CP acumulava, no fi nal de 2013, 

um endividamento de mais de 3800 

milhões de euros, que passarão a 

contar como dívida do Estado. E, por 

isso, só este ano as contas públicas 

vão herdar quase 5000 milhões de 

passivo proveniente destas três em-

presas. Uma vez adoptada esta estra-

tégia, também a operadora ferrovi-

ária deixará de ter relação directa 

com a banca, passando a fi nanciar-se 

junto do Tesouro. 

A solução encontrada para estas 

transportadoras, cujo véu começou 

a ser levantado pela troika na 11.ª 

avaliação e, de forma mais porme-

norizada, no Documento de Estraté-

gia Orçamental (DEO), é a resposta a 

um compromisso assumido pelo Go-

verno junto da Comissão Europeia, 

Fundo Monetário Internacional e 

Banco Central Europeu. Os credo-

res exigiam que se encontrasse uma 

estratégia para resolver a dívida his-

tórica do sector dos transportes, que 

nunca chegou a ser apresentada.

No entanto, ao longo dos últimos 

anos, quatro empresas do sector 

foram incluídas no perímetro das 

contas públicas: Metro de Lisboa, 

Metro do Porto, Refer e Transtejo. 

Das mais endividadas, faltava ape-

nas a CP. Com a reclassifi cação desta 

última, o sector passará a contribuir 

com 18.500 milhões de euros para a 

dívida directa do Estado, que subirá 

para 19.700 milhões, contabilizando 

os impactos da Carris e da STCP.

Esta pesada herança é apontada 

pela troika como um dos “riscos im-

portantes de desvios ao orçamento”, 

no comunicado de aprovação da úl-

tima avaliação do programa. Os cre-

dores referem, concretamente, que 

a execução pode ser afectada negati-

vamente “pelo tratamento estatísti-

co dos esforços para gerir de forma 

mais efi caz o sobreendividamento 

de algumas empresas públicas”.

Problemas fi scais
Outro tema que poderá ter impac-

tos nas contas públicas, mencionado 

pela troika, é o das “eventuais alte-

rações no tratamento de activos por 

impostos diferidos” e que envolve a 

banca e os créditos fi scais das insti-

tuições fi nanceiras, já acumulados, 

após terem sofrido prejuízos. Ao 

todo, são cerca de 5000 milhões 

de euros que ou o Estado assume à 

mesma como benefícios fi scais, ou 

os bancos terão, afi nal, de deduzir 

aos seus fundos próprios, devido a 

novas regras europeias. 

Espanha, por exemplo, mudou 

as regras do jogo, incorporou o im-

pacto e benefi ciou a banca, mas este 

modelo é visto pelas Finanças como 

demasiado generoso. Até porque, 

embora os 5000 milhões que o Esta-

do perderia em termos fi scais fossem 

diluídos por vários anos, o impacto 

no défi ce seria contabilizado de uma 

só vez.

Sabendo que os bancos nacionais 

operam agora numa concorrência 

desfavorável face a instituições es-

Fardo soma-se aos 4000 milhões da CP, que também passam para a esfera pública 
já este ano. Além do TC e da banca, este é um dos riscos apontados pela troika
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panholas, o Governo está a procurar 

um modelo alternativo, através do 

qual os dois lados saiam a ganhar, 

ou a perder menos. A solução, que 

precisa da concordância da Autori-

dade Bancária Europeia (EBA) e do 

aval da Direcção-Geral da Concor-

rência de Bruxelas, para confi rmar 

que não há uma ajuda do Estado, 

deverá estar concluída até ao fi nal 

de Junho, mas não será aplicada este 

ano (logo, as contas públicas só se 

ressentirão em 2015). 

Ao mesmo tempo, a banca também 

poderá dar, indirectamente, um mo-

tivo de alegria ao Governo. É que há 

ainda 6400 milhões de euros do fun-

do destinado à recapitalização dos 

bancos que ainda não foram usados. 

Se tudo correr bem, e as instituições 

fi nanceiras passarem os novos testes 

de stress da EBA e do BCE, o país po-

derá vir a contar com mais este enve-

lope para o ano que vem.  

Resposta ao TC
Para além destes riscos, a troika iden-

tifi ca ainda outros ligados a medidas 

orçamentais que estão agora depen-

dentes da avaliação do Tribunal Cons-

titucional (TC). Os juízes do Palácio 

Ratton têm de se pronunciar sobre a 

constitucionalidade dos cortes apli-

cados aos salários dos funcionários 

públicos, previstos no Orçamento do 

Estado (OE) para 2014, assim como 

sobre os complementos de reforma, 

as taxas sobre os subsídios de desem-

prego e de doença e a redução das 

pensões de sobrevivência. 

Da mesma forma, o reforço da 

contribuição extraordinária de soli-

dariedade (CES) aplicada com o OE 

rectifi cativo, tal como a subida dos 

descontos para a ADSE, ainda precisa 

de ser validada. E apesar de o execu-

tivo reafi rmar o compromisso sobre 

a meta do défi ce, a troika chama a 

atenção para desvios orçamentais 

Taxa sobre produtos 
alimentares 
considerados pouco 
saudáveis não 
está decidida mas 
também não caiu 
por terra

caso as medidas sejam declaradas 

inconstitucionais e sejam substituí-

das por “medidas com um grau de 

certeza e qualidade inferiores”. Um 

aviso que tem sido recorrente des-

de o chumbo ao corte dos subsídios 

de Natal e de férias aos funcionários 

públicos e pensionistas. Caso o TC se 

pronuncie, de forma desfavorável, 

até ao fi nal de Junho, o Governo terá 

ainda de lidar com os actuais mem-

bros da troika para resolver um novo 

problema.

Por outro lado, também a solução 

duradoura encontrada para substi-

tuir a CES corre o risco de passar pelo 

crivo dos juízes, mas apenas em 2015, 

se os partidos da oposição assim o 

entenderem e o Presidente da Repú-

blica não tomar a iniciativa. 

No ano que vem, a CES paga pe-

los pensionistas será substituída por 

uma nova “contribuição de susten-

tabilidade”, que reduz de 2% a 3,5% 

as pensões acima de mil euros (em 

vez dos cortes de 3,5% a 10% em vi-

gor). Mantidas serão as contribuições 

adicionais para as pensões acima de 

3500 euros (cortes de 15% e 40% que 

caem para metade em 2016 e desa-

parecem em 2017, garantiu ontem a 

ministra das Finanças).

Em 2015, quando começa a ser re-

duzida a pressão sobre as pensões, 

haverá, no entanto, um aumento 

da taxa normal do IVA de 23% para 

23,25%, sendo o contributo revertido 
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A
s bancadas da oposição 

acusaram o Governo de não 

restituir verdadeiramente 

os cortes nos salários e 

nas pensões. No debate 

de actualidade sobre o 

Documento de Estratégia Orçamental, 

marcado pelo PCP, o deputado 

comunista Paulo Sá começou por dizer 

que “não há qualquer reposição”. “O 

que há é novos cortes nos salários 

que deviam ser agora devolvidos. 

E a esses cortes acrescem outras 

perdas de rendimento: o aumento 

das contribuições para os sistemas 

de previdência social em 0,2%, o 

aumento da contribuição da ADSE, 

a redução ou mesmo a eliminação 

dos suplementos remuneratórios e 

alterações à tabela remuneratória 

única”, afi rmou.

A mesma linha de argumentação 

foi usada por Heloísa Apolónia (PEV): 

“O Governo diz que vai repor, não vai 

nada. Dá com uma mão e tira com as 

duas”, apontou, referindo o aumen-

to do preço dos transportes, o IVA, 

as contribuições para a Segurança 

Social, e a redução dos suplementos 

remuneratórios. João Galamba (PS) 

colocou a mesma questão, dirigin-

do-se à ministra das Finanças. “Não 

diga que vai devolver porque há um 

enorme buraco negro que é tabela sa-

larial única”, afi rmou. “Repor níveis 

nominais, ainda que lentamente, não 

Governo “dá com uma mão 
e tira com as duas”

é repor poder de compra”, insistiu.

Pedro Filipe Soares (BE) acusou o 

Governo de “não ter palavra”, usando 

a mesma expressão que há algumas 

semanas irritou o primeiro-ministro 

num debate e o levou a não respon-

der às perguntas da coordenadora 

bloquista. “O que é um aumento do 

IVA e da TSU? É perda de rendimen-

to. É por isso que o Governo não tem 

palavra. Mas era preciso que tivesse 

15 dias de memória”, disse, referindo-

se à garantia dada por Passos Coelho 

de que não iria aumentar impostos.

Na resposta, Maria Luís Albuquer-

que tentou contrariar a argumenta-

ção da oposição. “Os cortes eram 

transitórios e são. Serão gradual-

mente repostos os níveis remunera-

tórios num período compatível com 

a exigência orçamental”, afi rmou, 

alegando que as escolhas do Gover-

no respeitam o Tribunal Constitucio-

nal. Quanto à tabela salarial única, 

assegurou que “todo o processo será 

feito gradualmente para que não haja 

perda de rendimentos”. Mas não deu 

pormenores sobre os valores de repo-

sição dos cortes nem o que represen-

ta os aumentos do IVA e das contri-

buições para a Segurança Social.

Foi Luís Montenegro (PSD) que deu 

uma achega: no caso do IVA, “são 12,5 

euros por cada 5000 euros, na TSU 

são dez euros” no mesmo montante. 

Números que mereceram resposta de 

Heloísa Apolónia: “Então o aumento 

do IVA, como é que se chama? Cha-

ma-se uma coisinha de nada?”

DANIEL ROCHA

Sofia Rodrigues

Paulo Portas 
e Maria Luís 
Albuquerque 
anunciaram 
ontem o fim da 
12.ª avaliação, 
que dá os 
últimos 2600 
milhões de 
euros

Saída do resgate 
anunciada amanhã

O 
Governo vai reunir-se em 
Conselho de Ministros 
extraordinário amanhã 
ao final da tarde para 

formalizar o modelo de saída 
do programa de resgate 
financeiro, véspera de uma 
reunião do Eurogrupo. O 
encontro, agendado para as 
18h, foi anunciado por Paulo 
Portas, que remeteu o anúncio 
da decisão para o primeiro-
ministro. Portas insistiu que 
uma “saída limpa” acontecerá 
em qualquer cenário que 
não implique um segundo 
empréstimo. “Tanto é uma 
saída limpa” uma conclusão 
do resgate em que Portugal 
tente o acesso directo ao 
financiamento de mercado, 
como no caso de uma saída 
com o apoio de uma linha de 
crédito cautelar, defendeu. 
A ministra das Finanças 
apenas deu como certo que 
os responsáveis da zona euro 
“respeitarão a decisão” que 
o Governo tomar, depois de 
ponderadas as vantagens e 
desvantagens das opções.

FALTAM 14 DIAS

João Galamba, do PS, chamou “buraco negro” à tabela salarial única
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para os cofres da Segurança Social, 

em linha com o que já sucede com 

o IVA social. Ao mesmo tempo, os 

trabalhadores passam a descontar 

mais para a Segurança Social, com 

uma subida da taxa social única de 

11% para 11,2%.

Confrontado com o facto de o Go-

verno ter prometido não aumentar 

os impostos, Paulo Portas insistiu 

que as medidas de 2015 vêm acaute-

lar a leitura feita pelo TC em relação 

à reforma do sistema de pensões. E 

sustentou que os critérios escolhidos 

não são arbitrários.

O Governo, começou por dizer Por-

tas, tinha de “cumprir as indicações” 

dos juízes-conselheiros para substi-

tuir a CES. E os fundamentos foram 

no sentido de “envolver tanto os inac-

tivos como os activos, pensionistas de 

amanhã, e abranger quer o regime da 

CGA [Caixa Geral de Aposentações] 

quer o da Segurança Social”, justifi -

cou. A medida foi sugerida pelo Go-

verno à troika nesta última avaliação, 

que acabou por concordar.

No âmbito do DEO, há ainda uma 

medida que terá de ser bem gerida de 

forma a não abalar a coligação forma-

da pelo PSD e pelo CDS. O Governo 

precisa de 300 milhões para resolver 

dívidas do Ministério da Saúde, 200 

milhões dos quais virão da indústria 

farmacêutica, por via da redução da 

despesa com medicamentos ou por 

via de uma taxa. Os outros cem mi-

lhões terão origem num incremento 

de impostos ligados a “produtos no-

civos” à saúde.

Uma taxa sobre produtos alimen-

tares pouco saudáveis ainda não foi 

discutida em Conselho de Ministros, 

mas o projecto também não caiu por 

terra, até porque difi cilmente se irá 

encontrar este valor incidindo ape-

nas sobre o tabaco e o álcool. As vi-

sões contraditórias que existem no 

seio do executivo terão de estar resol-

vidas até Outubro, data do OE, mas 

o tema terá sempre a oposição do 

CDS, com destaque para o ministro 

da Economia, por Pires de Lima.

Para o PS, a 12.ª avaliação da troi-

ka ainda não está fechada. “Depois 

das eleições europeias a agenda es-

condida será revelada, e o FMI e a 

Comissão Europeia irão anunciar os 

verdadeiros resultados desta avalia-

ção”, assegurou o secretário nacional 

Eurico Dias. Teresa Leal Coelho, vice-

presidente do PSD, nega qualquer 

agenda escondida e fala numa “re-

versão extraordinária das circunstân-

cias difi cílimas” face a 2011. António 

Filipe (PCP) contrariou a satisfação 

do Governo, falando de um “exer-

cício de foguetório pré-eleitoral”. E 

Pedro Filipe Soares, líder da bancada 

do BE, notou que, apesar da saída da 

troika, “continua a austeridade sobre 

as pessoas”. com Raquel Martins, 
Nuno Sá Lourenço e Sofia Rodri-
gues




