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O primeiro-ministro quer esconder o
discurso do Presidente da República,
que alertou para o incipiente
crescimento económico, e as más
notícias do relatório do FMI.
Luís Filipe Menezes Presidente do PSD

Este é um OE minimalista, o que
me daria muita satisfação em tempos
‘normais’. Mas, neste momento,
um OE minimalista não é amigo
das famílias nem das empresas.
Diogo Leite Campos Fiscalista

Olhei para os números e fiquei
assustado. No próximo ano vamos
atingir um nível recorde de despesa
pública. O OE não me satisfaz
a mim nem aos interesses do País.
Miguel Frasquilho Deputado do PSD

900.000
NECESSIDADES LÍQUIDAS DE FINANCIAMENT0

Financiamento externo cai à
custa de mais emissão de dívida
O défice orçamental deverá fixar-se nos 5.642,8 mil
milhões de euros em 2008 (em contabilidade públi-
ca), o equivalente a 2,4% do PIB, de acordo com as
metas definidas na proposta de OE. Para fazer face
aos seus compromissos,o Governo terá que se finan-
ciar no exterior em 5.695,2 milhões de euros, menos
249,8 milhões do que este ano. E as necessidades lí-
quidas de financiamento previstas não se destinam
apenas a pagar o défice, já que o Executivo acrescen-
tamais772,4milhõesdeeurosparaaaquisiçãodeac-
tivos financeiros, o que representa um aumento de
176,3milhões faceàsaquisiçõesde2007.Masparaa
redução das necessidades líquidas de financiamento
terá que haver um aumento 10,21% (ou seja, de 2,8
mil milhões de euros) nas emissões de títulos da dívi-
da pública,que irão totalizar 30,35 mil milhões.

O Governo alterou as regras de contabilização da
regularizaçãodadívidaedospassivos,passandoa in-
corporá-losdirectamentenovalordodéficeorçamen-
tal, o que reduz a transparência na compreensão da
evolução da regularização da dívida e dos passivos.
Este ano,as projecções da equipa das Finanças apon-
tamparaumaregularizaçãode610milhõesdeeuros,
masficaporsaberseesteesforçosevaimanternopró-
ximo ano.

José Sócrates anunciou na quinta-feira que em
2007,epelaprimeiravezemseteanos,reduziuopeso
da dívida pública no PIB para 64,4%.Para esta dimi-
nuição contribuíram 760 milhões de euros encaixa-
dos com as privatizações (tal como a da REN e da
Galp).Umavezqueoplanodevendadeparticipações
do Estado em empresas públicas só foi parcialmente
cumprido,oExecutivodeJoséSócratesprevêem2008
voltar a contar com as privatizações para diminuir o
nível da dívida pública, embora desta feita a dimen-
são seja menor, de 720 milhões de euros. Os cálculos
da proposta de Orçamento do Estado apontam para
o segundo ano consecutivo de redução da dívida pú-
blica (de 64,1% do PIB). SD

Necessidades de Financiamento do Estado

2007 2008

Nec.Líq deFinanciamento 5.945,0 5.695,2

Défice Orçamental 5.498,9 5.642,8*

Aquisição líq. de activos fin. 596,1 772,4

Reg. Dív. e assunção de passivos 610,0 -*

Privatizações aplicadas na dívida 760,0 720,0

Amort.eAnulações 22.868,8 24.818,6

Certificados de aforro 1.295,0 1.300,0

Dívida de curto prazo em euros 12.275,9 13.699,1

Dívida de médio/longo prazo 9.276,7 9.729,1

Dívida em moeda não euros 61,4 63,6

Fluxos de capital de swaps (líq.) -40,3 26,8

Nec.BrutasdeFin. 28.813,8 30.513,8

FontesdeFinanciamento 28.862,8 30.513,8

Saldo de fin. de anos anteriores 49,0 49,0

Emissões relativas ao OE do ano 25.813,8 27.354,7

Emissões período complementar 3.000,0 3.110,0

Saldoparaexercíciosseguintes 49,0 0,0

Emissõesdedívidanoanocivil 27.542,5 30.354,7

Relativas ao ano anterior 1.728,7 3.000,0

Relativas ao ano 25.813,8 27.354,7

Fonte OE/2008 *Passou a estar incluído na componente do défice orçamental

É cada vez mais difícil compreender o
processo de regularização da dívida do
Estado. Porquê? O Governo alterou as
regras do jogo e incorporou a
regularização da dívida e os passivos no
próprio défice.

EMISSÃO DE DÍVIDA

Governo mantém
emissões de
certificados de aforro
Susana Domingos
sdomingos@mediafin.pt

A proposta de Orçamento do Es-
tado para 2008 prevê a continua-
çãodasemissõesdecertificadosde
aforro e não introduz qualquer
tipo de alteração às regras vigen-
tes, uma possibilidade que se en-
contraemcimadamesadesdeque
começou a subida das taxas de
juro,quetornamocustodeste ins-
trumentodadívidademasiadope-
sadoparaoEstado,deacordocom
o Executivo.

As necessidades líquidas de fi-
nanciamentoparaopróximoano
deverãorondaros5,7milmilhões
de euros (menos 400 milhões do
queem2007),oque implicaemis-
sões de títulos de dívida na ordem
dos 30,4 mil milhões de euros.
Deste total,apenas2,5milmilhões
de euros resultam de emissões de
certificadosdeaforro,prevendo-se
que o resgate deste tipo de produ-
tocusteaoEstado1,3milmilhões
de euros. No OE de 2007, as pre-
visões do Governo apontavam
para o mesmo valor, mas agora é
reveladoqueesteanonãodeverão
ser emitidos mais de 2,2 mil mi-
lhões de euros em certificados.

Acoberturadasnecessidadesde
financiamentodoEstadovairecair
sobretudosobreasObrigaçõesdo
Tesouroa taxafixa,comemissões
quedeverãoascendera13milmi-
lhões e sobre Bilhetes doTesouro,

prevendo-seaemissãodepertode
9,2 mil milhões de euros. O Go-
verno explica que vai continuar a
privilegiar a emissão de títulos de
dívida de longo prazo.O Executi-
vopretendecontinuaroprograma
derecompradeObrigaçõesdoTe-
sourocomoobjectivode redução
do risco de refinanciamento, con-
centrando-se nas emissões que
atingem maturidade em 2008.

Emissões líquidas em 2008

Instrumento Milhões€

Certificados de Aforro 1.200

CEDIC 500

Bilhetes do Tesouro 0

Obrigações Tesouro (tx. fixa) 4.408,5

Outros -572,4

Total 5.536,1

Fonte OE/2008

Governo prevê emitir
mais de 30 mil
milhões de euros
em títulos de dívida
para fazer face às
necessidades líquidas
de financiamento
em 2008.


