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Governo
admite copiar
a Irlanda
e dispensar
programa
cautelar



Portugal admite dispensar
um programa cautâar
Irlanda deixa
resgate em dezembro
e diz que não precisa
mais de apoio externo

A IRLANDA vai terminar o

programa de ajustamento no

próximo mês e prepara o re-

gresso aos mercados sem ne-
nhum tipo de auxílio finan-
ceiro, nomeadamente do

programa cautelar. A mensa-

gem depressa chegou ao Go-
verno português, que consi-
dera que a "saída limpa" de
Dublim também está ao al-
cance de Lisboa.

"Não faz sentido descartar
essa possibilidade", disse a

ministra das Finanças em
Bruxelas, à saída da reunião
do Eurogrupo. No entanto,
Maria Luís Albuquerque su-
blinha que é "prematuro" fa-
lar desta situação. "Temos
sete meses ainda pela frente

para concluir o programa",
constatou.

Mas o otimismo do Executi-
vo liderado por Pedro Passos

Coelho esbarra nas análises
dos economistas consultados

pelo JN/Dinheiro Vivo, que
defendem que o programa
cautelar está cada vez mais
em cima da mesa.

"Se a Irlanda entrasse em

programa cautelar, então, se-
ria sinal de que Portugal não
teria a mínima hipótese de

escapar. Isto deixa mais em
aberto a questão para Portu-

gal depois de junho, o que não
aconteceria se tivessem dito

que iam recorrer ao programa

cautelar", explica Filipe Gar-
cia da consultora financeira
IMF. "O programa cautelar é

agora o cenário mais provável
para Portugal", defende.

O distanciamento entre
Lisboa e Dublim pode até não

ser particularmente negati-
va, considera Pedro Lains. "É

uma boa notícia para Portu-
gal. Não nos prende a nada,
até porque, por uma dedução
lógica, se estivermos uns

pontos abaixo da Irlanda e

esta consegue ir aos merca-
dos sem ajuda, então, Portu-

gal que está com alguns pro-
blemas, consegue ter acesso

a um programa cautelar. As-

sim, se a Irlanda tivesse um
programa cautelar, Portugal
iria ter um segundo resgate",
afirma o investigador do Ins-
tituto de Ciências Sociais da

Universidade de Lisboa.
A força da economia irlan-

desa e a sua recuperação é

destacada por João Ferreira
do Amaral. "A Irlanda tem
uma economia bastante mais
sólida que a nossa, portanto,
penso que é compreensível
que não queiram um progra-
ma cautelar", frisa. Mas o

professor do ISEG rejeita que
este tipo de auxílio venha a
ser um mar de rosas para Por-

tugal. ANDRÉ CABRITA-MENDES

"Não faz sentido
descartar
apossibilidade
de Portugal
também dis-

pensar progra-
ma cautelar"

Maria Luís
Albuquerque
Ministra das Finanças




