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Piores do PSI20 Var. em %
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Euro vs. dólar

PSI20
-0,55%

Piores do PSI20 Var. em %
1. Sonae Indústrias -3,32%

2. EDP Renováveis -2,14%

3. BES -2,10%

4. Banco BPI -1,47%

5. Altri -1,39%

1 euro 0,8875 libras esterlinas

1 euro 1,1870 francos suíços
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gastos nesta rubrica”, diz o estu-
do ontem divulgado. Aqui con-
vém lembrar que, segundo o mais
recente relatório do FMI sobre
Portugal, o Estado vai pagar mais
2 mil milhões de euros em juros
só este ano em comparação com
2010 – mais de 7,1 mil milhões
–, um salto da responsabilidade
das emissões de curto e muito
curto prazo que têm vindo a ser
feitas desde Janeiro.

“SANEAMENTO DRÁSTICO” Já no
comentário sobre a situação glo-
bal dos países da OCDE, a orga-
nização sublinha que, para redu-
zir ou estabilizar as dívidas sobe-
ranas, vários Estados terão de
“sanear de maneira drástica as
suas finanças públicas e, em cer-
tos casos, os actuais programas
não serão suficientes”.

Segundo os cálculos da OCDE,
entre 2000 e 2007 os gastos públi-
cos caíram em média 0,6 pon-
tos do PIB. Já depois da crise, e
entre 2007 e 2009, as despesas
do Estado subiram 4,9 pontos
em média.

“O aumento reflecte principal-
mente a subida de gastos resul-
tantes de medidas de apoio que
tiveram de ser tomadas para
assegurar a estabilidade do sis-
tema financeiro e estimular a
economia em resposta à crise”,
afirma o relatório da Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico.

PUB

Na próxima terça-feira, o
ascensor da Bica comemo-
ra 119 anos desde a primei-
ra subida entre a Rua de
S. Paulo e o Largo do
Calhariz. Para festejar, a
Carris pôs ontem à venda
nos CTT um postal alusivo
ao tema, com uma ima-
gem do designer Francisco
Galamba. Na data do ani-
versário, o postal e alguns
carimbos exclusivos esta-
rão também disponíveis
junto do ascensor, classifi-
cado desde 2002 de
Monumento Nacional.
O ascensor da Bica, a fun-
cionar desde 1892, esteve
apenas parado entre 1916
e 1923, devido a um aci-
dente
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