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EMPRESAS
DO ESTADO

INDEMNIZAÇÕES COMPENSATÓRIAS

Comunicação social
vai receber menos 5,7%
As indemnizações compensatórias
queoGovernovai entregarnopró-
ximo ano às empresas dos sectores
dos transportes e da comunicação
social vão somar 407,6 milhões de
euros. Uma redução de 1,5% face
aos 413,9 milhões orçamentados
para 2007.

A grande fatia desta verba será
destinada às compensações para o
sectordostransportes - rodoviários,
ferroviários e aéreos - que vão ab-
sorver 247,8milhõesdeeuros. Des-
tes,comodestacaapropostadeOr-
çamento do Estado para 2008 que
ontem foi apresentada, uma parce-
la de 123,5 milhões de euros servi-
rá de indemnização às empresas de
transporte ferroviário,quesozinhas
receberão metade da verba total
para os transportes. Este sector re-
ceberá no próximo ano mais 1,4%
do que os 244,5 milhões estimados
para 2007.

Para as empresas de comunica-
ção social estão destinadas indem-
nizações compensatórias de 159,8
milhões de euros, menos 5,7% do
que os 169,4 milhões que o Execu-
tivo lhes destinou há um ano. Ain-
da que a RTP seja a destinatária do
grossodestaverba,comocontrapar-
tida pelo serviço público prestado

pela operadora, também a Agência
Lusaé incluídanasempresasquere-
cebem uma compensação do Esta-
do. Recorde-se que, entre 2006 e
2007,as indemnizações compensa-
tóriasatribuídaspeloEstadoàRTP
e à Lusa registou um aumento de
1,6%, fruto do crescimento de
166,7 milhões para 169,4 milhões
de euros.

Orçamento da ERC cresce 9,1%
O orçamento da Entidade Regula-
dora para a Comunicação Social
(ERC) vai crescer 9,1% em 2008,
para 4,8 milhões de euros.

De acordo com os dados divul-
gados pelo Governo, a previsão de
orçamento para a ERC contempla
2,4 milhões de receitas próprias ge-
radaspeloorganismoe2,4milhões
provenientes de transferências da
Assembleia da República.

Neste âmbito, de resto, refira-se
que o orçamento previsto pelo Go-
verno para a Assembleia da Repú-
blicaem2008seráreforçadoem7,1
milhõesdeeuros,para95,5milhões
de euros.Este aumento será,no en-
tanto, absorvido pelo financiamen-
to do serviço do Provedor de Justi-
ça (5,1milhões)epelofinanciamen-
to da ERC (2,4 milhões). MJB/AN

PRIVATIZAÇÕES

Vendas de posições do Estado
vão render 900 milhões
O Estado deverá vender participa-
çõesnovalorde900milhõesdeeu-
rosnopróximoano,deacordocom
o Orçamento do Estado (OE) para
2008.Teixeira dos Santos adiantou
ontem:“em tempo oportuno apre-
sentaremos um novo programa de
privatizações”.

O Executivo não avança para já
as empresasquevãoseralvodepri-
vatizações,alegandoqueestáaulti-
mar o programa de privatizações
para o período 2008/09 em linha
comosobjectivos fixadosnoâmbi-
to do Programa de Estabilidade e
Crescimento,revisto emDezembro
de 2006. As potenciais candidatas

são a REN, Galp Energia, ANA,
TAP e Inapa.

“As empresas sujeitas a privati-
zação em 2008 são as que foram
mencionadasnoprogramaapresen-
tado para o biénio que termina em
2007”, afirmou o ministro das Fi-
nanças,FernandoTeixeiradosSan-
tos,durante a apresentação da pro-
postadeOrçamentodoEstadopara
2008.

Arevisãoemaltadoencaixepre-
visto para o próximo ano é justifi-
cadopeloExecutivocomofactode
o programa de privatizações de
2006/07 não ter incidido sobre o
universo total das empresas abran-

gidas.Agora,“o Governo conside-
ra adequada uma revisão do objec-
tivo das receitas a obter em 2008,
tendo por referência um montante
de 900 milhões de euros no novo
programa em preparação”.

O Executivo espera fechar 2007
com uma receita de privatizações
aplicada na amortização de dívida
naordemdos760milhõesdeeuros.
Osvaloresde2007foramconsegui-
dos com as privatizações da Galp
Energia, da Portucel e da REN. A
nova fase de privatização da EDP,
anunciada ontem, poderá ainda
contribuirparaovalorprevistopara
o actual exercício. TF

ideias
chave

� Encargos totais com PPP
ultrapassam 980 milhões.

� Despesa com as Scut atinge
704,5 milhões de euros.

� Indemnizações
compensatórias descem 1,5%.

� Transportes absorvem 247,8
milhões em compensações.

� RTP e Lusa vão receber 159,8
milhões.

� Orçamento da ERC cresce
9,1% para 4,8 milhões.

� Estado prevê encaixar 900
milhões de euros em 2008
com privatizações.

� REN, Galp Energia, ANA, TAP
e Inapa são as potenciais
candidatas a serem
privatizadas no próximo ano.

REGIÕES AUTÓNOMAS

Açores ganha
um milhão,
Madeira
perde quatro

A entrada em vigor da nova Lei
das Finanças Regionais vai tra-
duzir-se num reforço das verbas
transferidas para os Açores, e
numareduçãodosapoiosdoEs-
tado Central à Madeira. Em
2008,deacordocomaproposta
de OE, os Açores receberão
337,4milhõesdeeuros,maisum
milhãodeeurosdoqueesteano.
Já a Madeira, totalizará 208,47
milhões de euros, menos quatro
milhõesdeeurosdoqueesteano.

Comasnovasregrasdefinan-
ciamento, a Madeira sai, como
era de esperar, com um cheque
menosgenerosoporpartedaAd-
ministração Central,quer na ru-
brica referente às transferências
doOE,quernarubricarespeitan-
te ao Fundo de Coesão. O corte
esperado nas transferências foi,
aliás, o rastilho que levou à con-
vocação de eleições antecipadas
porpartedeAlbertoJoãoJardim.

Em 2008, tal como vinha
acontecendoatéaqui,asRegiões
ficam igualmente impedidas de
contraíremempréstimosque im-
pliquem um aumento do endivi-
damento líquido. O conceito de
endividamento, explicitado na
propostaorçamental,éomesmo
que o adoptado de forma defini-
tiva para as autarquias locais (ao
contráriodoqueacontececomas
Regiões,quetêmoslimitesaoen-
dividamento fixados anualmen-
te,asautarquiastêmestaregrana
Lei de Finanças Locais,de forma
definitiva).Éconsideradoendivi-
damento líquido o resultado da
diferença entre“a soma dos pas-
sivos financeiros - incluindocon-
tratos de locação e dívidas a for-
necedores - e a soma dos activos
financeiros”. Excepcionam-se,
como até aqui, os“empréstimos
e amortizações destinados ao fi-
nanciamento de projectos com
comparticipação comunitária”.

Oendividamentoéoutrafon-
tedediferendoentreJoãoJardim
e o Estado central.Ainda recen-
temente,asFinançascongelaram
atransferênciadeumaparcelade
fundos para a Madeira, alegan-
do que a Região tinha usado de
subterfúgios contabilísticospara
contrair empréstimos. EM

PPP

Encargos
com Scut
descem
30 milhões

Os encargos totais do Estado
com as parcerias público-priva-
das(PPP)vãoatingirnopróximo
ano os 980,3 milhões de euros,
menos 33,7 milhões do que os
1.014milhõesqueoGovernoti-
nha previsto, há um ano, para
2008.

Asconcessõesrodoviáriassão
responsáveisporquase90%dos
encargos totais, exigindo do Es-
tado 860,1 milhões de euros em
2008.Destevalor,155,6milhões
dizem respeito a concessões ro-
doviárias com portagem real e
704,5 com Scut (auto-estradas
sem custos para o utilizador).

O Governo consegue, no en-
tanto, diminuir agora, relativa-
mente às previsões que fazia há
umano,a suaestimativaparaos
encargos com as concessões ro-
doviáriascomportagensvirtuais
em2008em29,4 milhõesdeeu-
ros. A esta redução não é alheia
a introdução de portagens nas
concessões do Norte Litoral,
Grande Porto e Costa de Prata.
OMinistériodasObrasPúblicas
anunciou a intenção de introdu-
zir o pagamento naquelas três
viasaindaem2007,mas,napro-
posta de Orçamento do Estado,
sóprevêqueestejam“concretiza-
das todas as alterações contra-
tuais decorrentes da introdução
deportagensnasconcessõesScut
(auto-estradassemcustosparao
utilizador) Norte Litoral, Gran-
de Porto e Costa de Prata” em
2008.

De acordo com as previsões
do Executivo para os encargos
com as PPP nos próximos 30
anos,osencargoscomasScutul-
trapassamos15,5milmilhõesde
euros. O pico desta despesa está
previstoocorrerem2011,altura
emqueasconcessõescomporta-
gem virtual exigirão 780,1 mi-
lhões de euros.

No próximo ano,está previs-
toqueas concessões ferroviárias
representemumencargode11,6
milhões de euros, e as PPP na
áreadasaúdenecessitemde80,7
milhões de euros. Outras parce-
rias entre o Estado e a iniciativa
privadaexigirão27,9milhõesde
euros. MJB


