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VISTO DO TERREIRO
DO PAÇO

CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

“O mesmo optimismo,
redobrada prudência”
Eva Gaspar
egaspar@mediafin.pt

Ao fundo do longo corredor que
conduzaoSalãoNobredoMinisté-
rio das Finanças, no Terreiro do
Paço, mais de meia centena de jor-
nalistas, fotógrafos e operadores de
câmara começava a mostrar sinais
de impaciênciaàmedidaqueoreló-
gio avançava e se formava um gru-
po, cada vez mais numeroso mas
sempredisciplinado,dealtosfuncio-
nários–entreosquaisonovodirec-
tor-geraldos Impostos,AzevedoPe-
reira–quepacientementeesperava.
A razão do aparato surgiu eram
17h20, com quase uma hora de
atraso.

Entrou pelo Salão, seguido dos
seus quatro secretários de Estado e
deumavozfemininaque,tentando
romper pela multidão, avisava em
surdina: “É preciso ainda mudar
coisas!”Possivelmente referia-seao
documentoqueTeixeiradosSantos
se preparava para apresentar à Im-
prensa, com o resumo dos grandes
números e propostas para o próxi-
mo Orçamento do Estado e que,
contrariamente ao normal, só che-
garia às mãos dos jornalistas prati-
camente no fim da conferência, o
que mereceu o protesto público de
umdosveteranosnaplateia.Depois

do “habitual pedido de desculpa
pelo atraso”, o ministro iniciou a
sua apresentação. Pelo início da le-
gislatura.Lembrou que em 2005 o
défice era de 6,1% e que hoje esta-
rá nos 3%, ao passo que a dívida
pública está prestes a sofrer a pri-
meira redução dos últimos sete
anos. Assegurou que o esforço de
saneamento está a ser feito do lado

certo, com 80% da correcção do
défice a explicar-se por cortes na
despesa em percentagem do PIB,
paradepois concluirqueos resulta-
dos têmsido“francamente superio-
res”àsexpectativasdopróprioGo-
verno, e avisar que a consolidação
orçamental estará apenas a“meio
caminho”. O “cinto” vai conti-
nuar apertado e o objectivo é atin-

gir um défice próximo do zero em
2010.

Desafios à plateia
E foi precisamente este o assunto
que, já na parte das perguntas e res-
postas,fezoministroperderpelapri-
meiravezacalma.Confrontadocom
apossibilidadedeboapartedaredu-
ção da despesa prevista para 2008

ficara dever-se à redução dos juros
da dívida, e não a cortes nos gastos
correntes,Teixeira dos Santos lan-
çou-se em contra-ataque.“Desafio
qualquer um a mostrar uma conso-
lidação desta magnitude neste con-
texto económico.”

Mais tarde, voltou a levantar a
voz para desafiar a plateia, agora a
propósito da previsão para o cresci-
mento do PIB em 2008, que o Go-
verno cortou ligeiramente de 2,4%
para 2,2%, quando na véspera o
FMI divulgara uma projecção de
apenas1,8%.“Peguemnasprevisões
passadas do FMI e comparem-nas
com as do Governo. Vejam depois
queméqueerroumais.”Aconcreti-
zar-se, o crescimento“oficial”para
2008 será o mais alto dos últimos
oitoanos,numaalturaemqueEUA
e Europa estão em desaceleração,
mas ainda assim traduz,na sua opi-
nião, umaprevisãocautelosaque,se
corre riscos,é pordefeito.“Tenho a
mesmaconfiançanaeconomiapor-
tuguesa, mas maior prudência.”
A sustentar esta previsão, prevê um
comportamento robustodo investi-
mento total (4%),que este ano teve
um crescimento marginal e no ano
anteriornegativo.Equeparcelacabe
aoinvestimentopúblico?Seominis-
tro soube responder, muitos na pla-
teia não souberam entender...

Previsões e consolidação quebraram a habitual serenidade do ministro

Façam contas! | “Peguem nas previsões do FMI e nas do Governo e vejam quem errou mais.”

Pedro Aperta

MINISTRO DAS FINANÇAS À RTP

“Mereço, pelo menos, o benefício da dúvida”
Ana Filipa Rego arego@mediafin.pt

Depois da apresentação pública do
OE,Teixeira dos Santos foi à RTP,
no horário nobre proporcionado
peloTelejornal, defenderqueaspre-
visões de 2,2% para o crescimento
não são optimistas, mas sim realis-
tas.Tendo em conta estimativas de
outras entidades,“mereço pelo me-
nos o benefício da dúvida”, já que
asdoGovernotêmficadomaispró-
ximas da realidade.“Não é ser op-

timista. Optimismo era a previsão
de 2,4%.Agora há uma atitude de
prudência”,defendeuoministrodas
Finanças na entrevista conduzida
por JoséAlberto Carvalho.

O responsável sublinhou ainda,
relativamenteàsprevisõesqueoGo-
verno tem feito nos últimos anos,
que“oerrotemsidodiminutoquan-
do comparado com outras entida-
des”. E por isso,“neste momento,
mereço pelo menos o benefício da
dúvida”, concluiu. O ministro das

Finanças temrepetidoqueacrise fi-
nanceiranomercadodecréditonão
terá grande impacto na economia
portuguesa. Ainda assim, no OE
para2008,oGovernocortouaspre-
visões de crescimento da economia
em 0,2 pontos percentuais. Estas
previsões, no entanto, ficam ainda
acimados1,8%previstospeloFMI.

TeixeiradosSantosrealçoutam-
bém o facto de terem sido criados
60 mil dos 150 mil postos de traba-
lhoprevistosedoorçamentopreten-

der“impulsionarocrescimentocom
vistaàcriaçãodeemprego”.Oque,
segundo o responsável já acontece.
“Anteriormente tínhamos perda de
emprego,mastemosconseguidoau-
mentá-lo.”

Sobre a medida que contempla
que a partir de 2008, os agregados
com crianças com idade até 3 anos
possam deduzir à colecta do IRS
80% do valordo salário mínimo,o
dobro da dedução prevista para os
restantes filhos a cargo, o ministro

exemplificou:ouseja,“atéagorapo-
diam abater 160 euros por cada fi-
lhoporanoepassamapoderdedu-
zir 320 euros”.Por isso,este é tam-
bém um orçamento “preocupado
com as famílias”, sustentou.

Questionado sobre se o aumen-
to dos salários e vai corresponder
àsprevisõesparaa inflação (2,1%),
o responsável a remeteu a resposta
para terça-feira, altura em que a
proposta vai ser apresentada aos
sindicatos.


