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As alterações promovidas pelo
governo na versão rectificada
do Orçamento do Estado para
2012 (OER) acabaram com as
margens de segurança que a
versão inicial do documento
tinha. “A margem para a meta
do défice das administrações
públicas para 2012 (em conta-
bilidade pública), para efeitos
de avaliação do PAF [Programa
de Ajustamento Financeiro],
diminuiu de forma substancial,
sendo agora mínima”, concluem
os técnicos da Unidade Técnica
de Apoio Orçamental no comen-
tário preliminar ao novo OE2012.

Esta circunstância “implica
que qualquer desvio orçamen-
tal possa vir a colocar em cau-
sa o cumprimento daquele pro-
grama”, isto quando a econo-
mia passa por uma recessão:
“Este risco ganha ainda maior
relevância no actual contexto
de contracção, sendo crucial que
se confirmem as previsões do
Ministério das Finanças.”

Mas as previsões das Finan-
ças estão longe de ser conser-
vadoras. Segundo a análise da
UTAO, o novo orçamento do
governo continua a “sustentar
a sua previsão de receita fiscal
num aumento muito significa-
tivo da tributação face ao ano
anterior”, além de ser mais opti-
mista em relação à evolução do
emprego que, por exemplo, o
Banco de Portugal: “Note-se que
o Banco de Portugal no Boletim
Económico da Primavera pro-
jecta uma redução do emprego
de 3,6% em 2012, uma queda
mais acentuada em 1,1 pontos
que a projectada no OER.”

Assim, apontam os técnicos da
unidade que presta apoio à

Comissão de Orçamento e Finan-
ças da Assembleia da Repúbli-
ca, “os riscos subjacentes ao
cenário macroeconómico pare-
cem apontar maioritariamente
para uma evolução mais desfa-
vorável da actividade económi-
ca”, sendo recordadas algumas
previsões de organismos inter-
nacionais que apontam para um
prolongamento da recessão por-
tuguesa até 2013: “Nos últimos
meses têm surgido previsões
mais negativas por parte de ana-
listas de mercado ligados a ins-
tituições financeiras internacio-
nais e que apontam, nalguns
casos, para quedas no produto
superiores, em 2012, e para uma
nova contracção, embora mais
moderada, em 2013.”

Foi numa espiral semelhan-
te a esta que caiu a Grécia há
sensivelmente ano e meio. “De
salientar que na Grécia, em
resultado de uma contracção
mais pronunciada da activida-
de económica, observou-se um
aumento súbito de desempre-
go em apenas quatro meses, no
final de 2010, de 12,4% para cer-
ca de 15%”, recorda a análise
da UTAO numa nota de roda-
pé. Já em Portugal, e graças à
contracção económica crescen-
te do ano passado, o desempre-
go passou de 12,4% para 14% só
no último trimestre do ano, sen-
do que segundo dados do Euros-
tat esta taxa já estava em 15%
em Fevereiro último. O mais
grave é que este valor ainda
não reflecte a totalidade da
recessão esperada para Portu-
gal, conforme recordou ontem
o FMI [ver ao lado], o que irá
pressionar e muito a despesa
do Estado com estas prestações
sociais. Na Grécia, o agravar da
actividade económica acabou
por levar o desemprego até aos
20% actuais.

ESTADO SEM CORTES Ainda na
análise da UTAO é feita a desa-
gregação ao esforço contra o
défice em 2012: apenas 25% do
esforço é feito no lado da des-
pesa do Estado e, mesmo esta,
é apenas feita à custa de cor-
tes salariais e nas prestações
sociais. “A consolidação orça-
mental da despesa em 2012 (-
0,7 p.p. do PIB) assentará exclu-
sivamente na redução da des-
pesa corrente primária”, diz a
UTAO, que salienta: “A redu-
ção da despesa corrente pri-
mária será sustentada sobre-
tudo pela despesa com pessoal,
prestações sociais e outra des-
pesa corrente.” F. P. C.

UTAO. Margem de erro
para a meta do défice
de 2012 “é agora mínima”
Desemprego está
a seguir a mesma
trajectória em Portugal
que aquela registada
há um ano na Grécia

2,6
pontos percentuais. Salto do
desemprego na Grécia no final
de 2010 para 15%.

1,6
pontos percentuais. Salto
do desemprego em Portugal
no final de 2011 para 14%.

Para consumo externo
e interno Passos Coe-
lho tem dito que cum-
prirá a meta orçamen-
tal “custe o que cus-
tar”. O FMI avisa que
isso pode ser um erro.
JOANA SOUSA

FMI avisa que a Europa precisa
de ter um plano B para Portugal
●●● O objectivo do programa
da troika é restaurar a credibi-
lidade de Portugal até 2013 para
que o país possa voltar a pedir
emprestado a juros comportá-
veis nos mercados de dívida –
conseguirá então Portugal vol-
tar aos mercados no próximo
ano? O FMI tem uma opinião
mista: por um lado mantém ofi-
cialmente a convicção de que
Portugal voltará aos mercados
na data prevista, mas por outro
vai avisando que os líderes euro-
peus devem ter um plano B pre-
parado para o caso de o regres-
so não ser possível.

O relatório ontem publicado
refere de forma clara os “riscos
não negligenciáveis” do país
falhar o objectivo de voltar ao
mercado, algo que deixaria uma

parte das necessidades de finan-
ciamento por cobrir. Na telecon-
ferência de imprensa, o direc-
tor da missão portuguesa do
FMI, Abebe Selassie, afirmou
que este “não é o cenário cen-
tral” do Fundo”, mas que as refe-
rências aos riscos são “também
um sinal para os parceiros euro-
peus” de que podem surgir
“necessidades de financiamen-
to adicionais”.
Da parte europeia já foram dados
sinais de que se Portugal cum-
prir o essencial do programa da
troika haverá mais dinheiro caso
o país não consiga financiar-se
no mercado – uma possibilida-
de forte dados os riscos gerais
sobre Portugal (ver texto prin-
cipal) e o facto de a crise na zona
euro estar longe do fim.B.F.L.


