
—10 Janeiro 201236

Governo tem até
domingo para
pagar125 milhões
de dívida da RTP

O governo tem até dia 15 de Janeiro para
saldar 125 milhões de euros da dívida da
RTP, depois de ter assumido as respon-
sabilidades da mesma junto do Depfa
Bank. Assim, e dos 344,5 milhões de euros
de dívida total da televisão pública assu-
mida pelo executivo no Orçamento do
Estado, 285 milhões de euros serão pagos
ao longo deste ano e os restantes 59,5

milhões terão de ser saldados até Junho
do próximo ano, segundo o plano de
amortização do empréstimo. Em Agos-
to do ano passado, Miguel Relvas, minis-
tro dos Assuntos Parlamentares, tinha
situado em 225 milhões de euros a dívi-
da da RTP que o Estado ia saldar ao lon-
go deste ano.

O acordo inicial com o Depfa Bank teve
origem no processo de reestruturação
financeira da televisão pública, celebra-
do em 2003. Na altura a RTP negociou

com este banco um empréstimo de 800
milhões de euros para que esta reestru-
turasse a sua dívida consolidada, na altu-
ra avaliada em perto de mil milhões de
euros. O acordo celebrado previa que as
receitas publicitárias da empresa fica-
riam afectas ao pagamento da dívida e
que não haveria lugar a qualquer aval
do Estado: as contas ficariam saldadas
até 2016. Contudo, e com a descida do
rating da República portuguesa – e con-
sequente descida do rating da RTP –, o
Depfa ganhou legitimidade para renego-
ciar o acordo, tendo colocado novas exi-
gências ao governo, então liderado por
Sócrates: a assunção da dívida pelos cofres
públicos foi a condição imposta pelo ban-
co. Uma das críticas feitas ao acordo foi
a não determinação da forma de paga-
mento ou mesmo o plano de amortiza-
ção do mesmo: “O Estado logo decidirá
se paga o valor total do empréstimo [em
Janeiro de 2012] ou se cumpre o plano
de amortizações” até ao final do contra-
to, conforme explicou Augusto Bastos,
director do Depfa, em Novembro último.

Mas o plano de amortizações deste
empréstimo já foi definido pelo actual
governo. Assim, e além dos 125 milhões
de euros que os cofres públicos vão ter
que saldar até dia 15 de Janeiro, o Orça-
mento do Estado vai ser chamado a pagar
mais duas tranches deste empréstimo
ao longo de 2012: até 15 de Junho vence
uma tranche de 80 milhões de euros e
até 15 de Dezembro uma nova tranche
no mesmo valor: 80 milhões de euros.

O plano de amortização do emprésti-
mo só ficará concluído em Junho do pró-
ximo ano, mês em que os cofres públi-
cos terão que desembolsar mais 59,5
milhões de euros para o Depfa Bank,
segundo o gabinete de Miguel Relvas,
ministro Adjunto e dos Assuntos Parla-
mentares.
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Plano prevê amortização de 285 milhões em 2012, o ano da privatização da RTP ANTÓNIO PEDRO SANTOS

Cofina.
Credit Suisse
com menos
de 5 %
●●● O Credit Suisse reduziu a
participação no capital da Cofi-
na para 4,93 %, informou ontem
a empresa liderada por Paulo
Fernandes num comunicado
enviado à Comissão do Merca-
do de Valores Mobiliários
(CMVM).

Após a venda em bolsa de qua-
se 116 mil acções, o Credit Suis-
se passou a deter pouco mais de
5 milhões de ações do grupo de
media português, representati-
vas de 4,93 % do capital social
da Cofina, lê-se no documento
divulgado pela CMVM.

As acções da Cofina fecharam
a sessão de ontem com a cota-
ção inalterada face a sexta-fei-
ra, nos 0,71 euros, com 21.196
títulos a mudarem de mãos.

Impresa.
Acções
disparam
com rumores
●●● Ao valorizarem quase 30%
num só dia, as acções da Impre-
sa, de Balsemão, que detém a
SIC, “Expresso”, “Visão”, entre
outras publicações, foram ontem
o título das surpresas na bolsa
portuguesa. Os papéis da Impre-
sa começaram o dia a valer 42
cêntimos, mas às 11h40 já valiam
52 cêntimos, tendo atingido o
pico de 55 cêntimos às 17 horas,
valor que não mais baixou até
ao fim da sessão. Ao todo, foram
quase 462 mil acções a trocar
de dono. A razão para tanto entu-
siasmo prende-se com o rumor
de que um investidor estrangei-
ro estaria a comprar, segundo
analistas citados pela agência
Reuters.
A notícia provocou a reacção
dos mercados, com os títulos da
Impresa a trocarem 20 vezes
acima da média diária desde os
últimos seis meses. Foi o melhor
resultado dos último seis meses
da empresa detida por Pinto Bal-
semão.

Pinto Balsemão

Programa Canal Audiência Share
1 I Liga Leiria x Benfica TVI 1 778 292 47,6%
2 I Liga - Flash Interview TVI 1 636 407 38,4%
3 Doce Tentação TVI 1 466 145 35,8%
4 Jornal das 8 TVI 1 466 145 34,1%
5 Jornal da Noite SIC 1 229 670 28,8%
Share – TVI: 27,9% SIC: 24,9% Cabo: 23,7% RTP1: 14,8% RTP2: 3,5%
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