
Conferência

O estado da
economia está
nas mãos da
sempre adiada
reforma do Estado

Reformas são precisas em muitas áreas.
Oradores da conferência da Antena 1 e do
"Diário Económico" também querem consensos
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Entre o vasto número de oradores que
ontem participaram no debate sobre o

Estado e a Economia, um Orçamento
Pós-Troika, houve alguns pontos consen-

suais, com excepção de António José

Seguro e Francisco Louçã. Em geral, os

vários intervenientes defenderam que é

melhor ter um mau Orçamento do que
não ter nenhum e apelaram à criação de
uma plataforma política alargada que
encontre consensos ao nível da estraté-

gia futura para Portugal. A previsibilida-
de e a confiança nas políticas fiscais e

orçamentais foi outro dos pontos consi-
derados essenciais para o regresso aos
mercados. Finalmente, foi pedido um
consenso urgente entre os partidos para
fazer a reforma do Estado. Em contra-
partida, houve um silêncio quase geral
sobre o Tribunal Constitucional, chama-
do agora pelo Presidente da República
a fiscalizar sucessivamente quatro nor-
mas do próximo OE.

Carlos lobo O antigo secretário de Esta-

do dos Assuntos Fiscais de José Sócra-
tes e actual consultor da Ernst & Young
defendeu a reforma do IRC como uma
opção de recuperação económica e que
está na altura de avançar no mesmo sen-

tido no IRS. "Apostar na competitivida-
de internacional no IRC é efectivamen-
te a aposta certa", disse, acrescentando

que "a falha sistémica dos últimos anos
foi não apostar nesta vertente". Para o

consultor , subsiste, no entanto, neste

orçamento um problema de fundo: uma

situação que decorre da subida dos impos-

tos, ao mesmo tempo que o nível pres-
tacional público tem vindo a decrescer

significativamente, "uma realidade difí-
cil de justificar perante os cidadãos".
Outra questão foi a das alternativas para
as autarquias atraírem investimento,
numa altura em que estão a perder uma
parte significativa das suas receitas.

FARIA DE OLIVEIRA A reforma fiscal está

por fazer no seu sentido mais amplo,
defendeu o presidente da Associação Por-

tuguesa de Bancos. "É preciso redimen-
sionar as funções de soberania do Esta-
do no sentido que cumpram os objecti-
vos estratégicos e olhar à sustentabilidade
do sistema de pensões, da segurança
social e de outras fontes de despesa", dis-

se. O ex-chairman da CGD defendeu tam-
bém que a reforma do Estado vai reque-
rer um sentido de responsabilidade e

uma ética política que permita executar
essa tarefa e apontou como principal
handicap do próximo OE o facto de não
criar condições para o processo de cres-
cimento interno.

NUNO AMADO O nível de existência do

corte da despesa é essencial, disse o pre-
sidente do BCP. O Estado ainda absorve
45% do PIB, o que significa que o aumen-
to dos juros em proporção do PIB foi
menos relevante. Hoje, Nuno Amado
defende que tem de haver um grande
compromisso político para cumprir os

acordos assinados com a troika para que
Portugal recupere a soberania e ganhe
capacidade de intervenção. "Se na Ale-
manha se estão a entender, nós. que esta-

mos numa situação muito mais comple-
xa, temos ainda mais razões para nos
entendermos. A alternativa é ou aderir-
mos a um programa cautelar ou termos
de pedir um segundo programa de assis-

tência financeira." Do lado do risco do

OE, Nuno Amado defende que devia haver
um intenso trabalho de casa para que a

lei não entre em rota de colisão com o

Tribunal Constitucional, Ou seja, estu-
dar-se outras soluções de redução da

despesa do Estado. "O BCP", acrescen-
tou, "tem cerca de 100 milhões de euros
até ao final do ano para recapitalizar
empresas com boas perspectivas finan-
ceiras em sectores que façam sentido".
E alertou para o facto de a carga fiscal
estar a retirar financiamentos à econo-
mia. "Cada 100 milhões de euros em
impostos são menos mil milhões de euros
de empréstimos", disse.

EMPRESÁRIOS Rui Cartaxo, da REN, Antó-
nio Casanova, da Unilever, e António
Gomes Mota, da Soares da Costa, foram
mais positivos do que se podia esperar,
defendendo que a queda do consumo
interno foi travada, ou pelo menos não



vai ter as quebras de 2012 e 2013. Por
outro lado, houve um aumento do finan-
ciamento às empresas, ao contrário dos

anos anteriores.

bagão félix O cx- governante calculou
o aumento da despesa com prestações
sociais e em perda de receita, referindo

que "comparando a taxa de desempre-
go actual, cerca de 17% este ano, com
uma taxa de desemprego de 7%, antes
do programa de ajustamento, estamos
a perder cerca de 3900 milhões de euros",

disse, acrescentado que "deste modo,
como é que podemos fazer a consolida-

ção orçamental".

FRANCISCO LOUÇÃ A maior oposição
do dia ao OE foi protagonizada pelo cx

dirigente do Bloco de Esquerda. "Um

programa cautelar que seja negocia-
do como continuidade do resgate, redu-
zindo estruturalmente a despesa social

e a procura interna, com aumento do

desemprego, sem conseguir a consoli-

dação orçamental", disse, "nem conse-

gue colocar Portugal num ritmo sus-
tentável".

AUGUSTO MATEUS Defendeu que o pro-
cesso de ajustamento que estamos a fazer
é o maior desde a Segunda Guerra, cons-
tando que uma das razões que levou ao

programa de ajustamento foi o facto da
sociedade portuguesa se ter fechado mui-

to, dedicando-se excessivamente às auto-
-estradas, aos estádios de futebol, às casas

e aos centros comerciais.



Os
highlights
dos oradores

Curiós MroU-
SEC. ADJ. DO PRIMEIRO MINISTRO

"Portugal vai precisar
de 'um seguro', não

de um empréstimo. O

Orçamento do Estado para
2014 é exigente para todos
mas não afecta os que menos
têm."

.\illli > .¦¦lillí.t-Jo
PRESIDENTE EXECUTIVO BCP

"Cada 1 00 milhões de euros
em impostos são menos
mil milhões de euros
de empréstimos injectados
na economia", disse

o CEO do Banco Comercial

Português.

Pana de Oliveira
PRESIDENTE DA APB

"Numa óptica dos mercados,

eleições agora significariam,
como na Grécia, andar para
trás. A probabilidade do

segundo resgate de que tanto

se fala acabava por ser uma
realidade."

/ iulónio José Seguro
SECRETÁRIO-GERAL DO PS

"Todas as opções
políticas devem passar
pelo crivo da sustentabilidade,

seja na saúde, seja na

educação, na Segurança
Social ou nos investimentos",
disse o líder da oposição.

Paula 'Jèixeira da Cruz
MINISTRA DA JUSTIÇA

"O país deve concentrar-se
em terminar o programa de

ajuda externa. Temos de sair

do plano de resgate antes
de começarmos a falar do

programa cautelar. Deve ser
esta a prioridade."

Amóuw Ikigão Pchx
EX-MINISTRO DAS FINANÇAS

Tomámos uma série de
medidas para alcançar
um objectivo muito mais

ambicioso, que prejudicaram
o produto, levando a metas

menos ambiciosas, mas com
os custos mais ambiciosos."

Rui Cartaxo
CEO DA REN

"A queda do consumo
interno foi travada,
ou pelo menos não
vai ter novas quebras,
como as que aconteceram
em 2012 e 2013", disse o

presidente-executivo da REN.

Pires de Lu na
MINISTRO DA ECONOMIA

"As nossas exportadoras têm
tido o enorme mérito de fazer

chegar a marca Portugal a
outros países. E têm sido

capazes de crescer noutras

regiões que não a União

Europeia."



Ministros dizem-se
unidos para pôr fim
ao resgate financeiro
Seguro não quis
adiantar se vai
participar numa
plataforma para a
reforma do Estado

Pelo auditório do ISEG passa-
ram ontem dois ministros, um
secretário de Estado e ainda o

líder da oposição, António José

Seguro. Como se esperava, a posi-

ção mais anti-Orçamento veio
da parte de Seguro, embora o

secretário geral do Partido Socia-

lista tenha evitado pronunciar-
se sobre uma plataforma parti-
dária para acordar as reformas
de fundo, como a do Estado.

"Precisamos de um compro-
misso entre gerações e entre
políticas públicas", disse. "Os

direitos são fundamentais numa
democracia, mas esses direitos
têm de corresponder a uma sus-

tentabilidade das políticas públi-

cas. Não podemos pôr de lado

o rigor e a disciplina a que deve

obedecer a gestão dos dinhei-
ros públicos. Propomos um limi-
te para a despesa corrente pri-
mária, porque é fundamental,
sobretudo no período de ajus-
tamento", defendeu.

De manhã, o secretário de Esta-

do adjunto do primeiro-minis-
tro, que abriu os trabalhos sob

a contestação de seis estudan-

tes, defendeu que o OE para 2014
vai angariar mais apoios da Euro-

pa e está plenamente alinhado
com as regras do curo e da União

Europeia. "É o primeiro orça-
mento verdadeiramente pós-
troika, que nos dá a legitimida-
de para sermos mais exigentes
com a Europa. Portugal tem um
papel central na renovação do

curo e o Orçamento é um passo
decisivo nesse caminho", disse.

Moedas acrescentou que o pró-
ximo OE mostra ambição na

consolidação orçamental e preo-

cupação com os mais desfavo-
recidos. "É um Orçamento exi-

gente para todos mas que não
afecta os que menos têm. Tam-
bém denota preocupação com
o crescimento e é exigente mas

equilibrado. É o orçamento da

nossa emancipação financeira".
A ministra da Justiça, Paula

Teixeira da Cruz, pôs a tónica
da sua intervenção nas refor-
mas que têm estado a ser feitas

no sector que tutela, defenden-
do a necessidade de um siste-

ma mais célere, mais eficaz e

mais justo, que afaste a imagem
generalizada de que o funciona-

mento da justiça é um obstácu-

lo à vida das empresas". A minis-

tra considerou que a lentidão
da Justiça não impede a reali-

zação de grandes investimen-
tos porque estes conflitos são

resolvidos em tribunais arbi-
trais. E destacou o combate à

pendência processual em espe-
cial na acção executiva, lem-

brando que a 31 de Dezembro
de 2012 as acções de cobrança
de dívida representavam 73%

dos processo pendentes na l ê

instância, enquanto que a a 31

de Março de 2013 só havia 1215

mil acções executivas, um decrés-

cimo de 3,3%.
Pires de Lima, que encerrou

os trabalhos, considerou a con-
ferência muito importante por
estimular o debate sobre o 0E2014
e defendeu que este orçamento
é um meio para recuperarmos
a nossa soberania e a autonomia
"O governo está coeso e unido

para terminar o programa de
assistência financeira", disse. "A

proposta pretende atingir o défi-

ce negociado com os credores e

a consolidação fiscal. E não é

possível fazê-lo sem afectar os

salários dos funcionários e as

pensões porque são uma com-

ponente muito importante da

despesa pública", disse.



Banca apela a consenso nacional
para verdadeira reforma do Estado
Cortes Nuno Amado e Faria de Oliveira defenderam ontem um compromisso quanto a medidas estruturais para o País,

Maria Ana Barroso

maria.barrosod>economico.pt

A sustentabilidade do Estado e a

realização de reformas estrutu-
rais exigem um consenso nacio-
nal. Foi este o apelo deixado on-
tem quer pelo presidente da As-
sociação Portuguesa de Bancos

(APB), quer pelo CEO do maior
banco privado português, na
conferência do Diário Econó-
mico e da Antena 1 .

"O nosso país precisa urgen-
temente de um compromisso
político entre os partidos para
preparar o futuro de uma forma
sustentável", defendeu Fer-
nando Faria de Oliveira. Já Nu-
no Amado admitiu que até há

pouco tempo "não era defensor,
de um ponto de vista pessoal, de

uma grande coligação em torno
dos aspectos centrais". "Hoje
defendo que tem de haver um

grande compromisso político",
disse. Para o gestor não restam
dúvidas de que, mais tarde ou
mais cedo, "nos vai ser.exigido
quanto às linhas básicas de des-
envolvimento .orçamental do
País". Ou seja, "ter um défice
controlado e a despesa pública a
um nível que seja sustentável".

Para Faria de Oliveira, "a re-
forma do Estado, no sentido
amplo do termo, está por fa-
zer". O presidente da APB la-
mentou que Portugal não tives-
se tido a capacidade de, desde a

ajuda externa, encontrar "uma

solução de compromisso entre
os principais partidos e as for-
ças sindicais e empresariais". E

que o corte da despesa não ti-
vesse partido de uma análise do

que o Estado pode e deve ser,
tendo em conta o conjunto de
receitas que consegue arreca-

dar. De qualquer forma, Faria
de Oliveira considera que "o
País continua a necessitar desse

compromisso".
O CEO do BCP disse ainda

que era preciso que o acordo
político fosse "tão amplo" como
o estabelecido entre PSD e PS

em 2011. E foi mais longe, a pro-
pósito do risco político que
existe em Portugal em relação
ao histórico recente de chum-
bos constitucionais de medidas

governamentais. "Acho que
tem de haver ao nível dos ór-
gãos de soberania, incluindo o
Tribunal Constitucional, algum
pré- acordo, algum trabalho de

casa para saber como é que se

reduz as despesas do Estado",
sublinhou. Sob pena de "andar-
mos a navegar sem saber o por-
to de destino".

Sobre -a medida de redução



de IRC anunciada pelo G-over-
no, Faria de Oliveira disse que é
"um sinal importante indepen-
dentemente das avaliações
quantitativas que se possa fa-
zer", lembrando o papel central
da atracção de investimento
para se regressar ao crescimen-
to económico. Já o presidente
executivo do BCP defendeu que
"não é com 2% que se tomam
estas decisões" de investimento
e que só sendo uma política
continuada será eficaz.

Quanto ao imposto extraordi-
nário que a banca paga e que será

reforçado em 2014, Nuno Amado
assumiu que "todos temos de dar
o nosso contributo" mas defen-
deu que a banca já participa em
excesso. E deu o exemplo do BCP

que este ano o banco vai contri-
buir com 300 milhões ou até mais

para o Orçamento do Estado". ¦
"A reforma do
Estado, no sentido
amplo do. termo, está

por fazer", defende
Faria de Oliveira,
presidente da APB.

Queixa do Barclays
é "inexplicável"

No debate de ontem entre
Nuno Amado e Faria de Oliveira,

e a propósito da menor ou maior
concorrência na banca em Portugal,
a queixa apresentada no final
do ano passado pelo Barclays
na Autoridade da Concorrência

foi alvo de críticas dos dois

responsáveis. Para o presidente
da APB, é "inexplicável" a queixa'

daquele banco, que denunciou a

existência de um cartel no crédito à

habitação. "Se houve sector em que
concorremos demais foi no crédito
à habitação", ironizou o CEO do BCP,

que disse ainda tratar-se de uma

queixa "de quem não conheceu, não

conhece e não percebe o mercado".

E fez questão de dizer que o

Barclays foi precisamente um dos

que deixou de financiar a economia.

"Não creio que tenha muitas razões

para comentar", concluiu.



Custos de financiamento são factor
destrutivo da competitividade
Empresários Problema das empresas nãoé a falta de financiamento, mas sim o facto de este ser "caro".

Sara Piteira Mota
sara.mota@economico.pt

Os elevados custos de financia-
mento na economia são um dos
factores que mais competitivi-
dade retira às empresas portu-
guesas.

Ontem, o presidente da Re-
des Energéticas Nacionais
(REN), Rui Cartaxo, defendeu
que o problema das empresas
portuguesas não é a falta de fi-
nanciamento, mas sim o facto
de este ser "caro", o que mina a

competitividade das empresas.
"Não é o facto de não haver

financiamento, mas sim as con-
dições em que se consegue esse
mesmo financiamento", subli-
nhou o gestor da REN, na confe-
rência Antena l/Económico,
sobre "O Estado e a Economia -

Um orçamento pós-troika".
Mas já. houve alturas em que era
pior: "Houve uma fase em que

[o crédito] não existia, nem
mesmo para empresas como a
REN", lembrou Rui Cartaxo.

Para o presidente da rede
eléctrica nacional "os custos ou
condições de financiamento a

que as empresas estão sujeitas
são um factor destrutivo de
competitividade das compa-
nhias portuguesas". Rui Cartaxo
salientou também que "o im-
posto de selo sobre as operações
de financiamento encarece o
crédito às empresas que não têm
outras fontes de financiamento
além da banca".

Uma opinião partilhada du-
rante o debate pelos outros dois

empresários presentes, António

Gomes Mota, 'chairman' da
Soares da Costa, e António Ca-
sanova, presidente -executivo
da Unilever.

António Gomes Mota realçou
que "o 'rating' de Portugal ainda
prejudica o financiamento às

empresas portuguesas". Além
do 'rating', Rui Cartaxo afirmou
que ainda existe o receio de que
o país tenha que sair da zona cu-
ro. "Quanto mais depressa esse
receio desaparecer, mais de-
pressa voltamos a atrair investi-
mento", sublinha.
"Consumo nunca será o motor
de crescimento da economia"
António Gomes Mota defendeu
que-o consumo não será o motor
de crescimento da economia
portuguesa. O 'chairman' da
Soares da Costa acredita que "só

podemos esperar o crescimento



proveniente das exportações ou
do investimento privado" .

Em relação à proposta do Or-
çamento do Estado para 2014,
António Gomes Mota afirmou
que este é o "orçamento possí-
vel". Mas para Rui Cartaxo a
coesão social deve ser uma prio-
ridade no Orçamento do Estado.

"Sem coesão social é escusado

pensarmos em competitivida-
de". O presidente da REN subli-
nhou que é "inevitável" conti-
nuar a cortar na despesa, mas
defende que a reforma do Esta-
do se faz "ao longo do tempo "

. O
gestor realçou as mudanças que
já ocorreram no sector da Justi-
ça. "A justiça ainda é um entra-
ve, mas reconheço o trabalho
que tem sido feito pela actual
ministra, em reduzir os atra-
sos", adiantou o responsável.

Rui Cartaxo recusa a ideia de

que "vamos ter um documento
salvador que é o guião da refor-
ma do Estado. Há ainda muita
coisa a fazer". O gestor da rede
energética sublinha a importân-
cia de proteger dois "bens pú-
blicos: a estabilidade política e a

paz social". Rui Cartaxo realçou
também que "há reformas que
são inevitáveis, como por
exemplo, na RTP".B

Rui Cartaxo recusa
a ideia de que "vamos
ter um documento
salvador que é
o guião da reforma
do Estado".

Baixa do IRC
sem impacto
imediato na
captação de
investimento

0 objectivo do Governo passa
por colocar a taxa de IRC
abaixo de 19% em 2016.
A descida da taxa nominal máxi-
ma de IRC de 25% para 23% em
2014 apresentada pelo Governo é

vista pelos empresários portu-
gueses como um sinal positivo e

que assinala o caminho que o Exe-
cutivo quer traçar nos próximos
anos. Mas, para já, esta descida de
dois pontos não terá um impacto
significativo na retoma económi-
ca, defendemos gestores.

Para Rui Cartaxo, presidente-
-executivo da REN, "se a taxa
continuar a descer nos próximos
cinco anos acredito que irá ter um
impacto interessante na captação
de investimento estrangeiro."
Mas para já a descida de dois pon-
tos ainda não é suficiente para
atrair, investimento português e

estrangeiro. Uma opinião parti-
lhada por António Gomes Mota,
'chairman' da Soares da Costa,
que sublinhou ainda que "para já a
medidaem si não terá efeitos si-

"gnificativos nos objectivos de rea-
nimação económica do país" .

António Casanova, presiden-
te-executivo da Unilever, realça
que o mercado do consumo con-
tinua negativo, mas que já se nota
alguma recuperação. "No início
do ano todas as categorias apre-
sentavam quebras de dois dígitos,
mas actualmente caem na ordem
dos 5%", refere o gestor. No en-
tanto, o responsável alerta que é

preciso baixar o IVA para que este
não se torne num "imposto dese-
quilibrado". Para o gestor da Uni-
lever, "não se percebe como é que
as margarinas são taxadas a 23%
de IVA e as manteigas a 6%,
quando as margarinas fazem me-
nos mala saúde".

É preciso baixai* o IVA
para que não se
torne num "imposto
desequilibrado" ,

refere
António Casanova.
S.P.M.



Descida do IRC
"é de difícil
justificação
social"

Reforma do IRC 0 ex-secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, Carlos Lobo, prefere realçar
medidas, como o 'participation exemption'.

Paula Cravina de Sousa

paula.cravina@economico.pt

O ex-secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, Carlos Lobo,
acredita que a reforma do IRC "é

fundamental", mas reconhece
que a descida da taxa "é de difícil
justificação social", numa altura
em que o Governo se prepara
para cortar salários e pensões.

Na conferência organizada
pelo Económico/Antena 1, Car-
los Lobo disse ontem que "as crí-
ticas [à reforma do IRC] não as-
sentam nas opções técnicas da
comissão, mas no facto de o Go-
verno não apresentar um plano
de acção no IRS que possa legiti-
mar uma descida da taxa de
IRC". A ausência de um alívio da

carga fiscal nas famílias (IRS) tem
sido uma das principais críticas
feitas à intenção do Executivo de
reduzir a taxa de imposto que as

empresas têm de pagar. De acor-
do com a proposta de reforma,
no próximo ano a taxa de IRC
passará de 25% para 23%, man-
tendo-se as derramas municipal
e estadual. O Governo argumen-
ta que esta e outras medidas de-
verão ter um custo de cerca de

apenas 70 milhões de èuros em
2014, com a maior parte do im-
pacto a fazer sentir-se a partir de
2015. No entanto, há muitos as-
pectos da reforma que não estão

quantificados, como reconheceu
a própria comissão liderada por
Lobo Xavier, e que deverão ter

impacto na receita.
"O problema resulta da situa-

ção socio-económica global",
explicou Carlos Lobo. "Se anali-
sarmos a Europa, há países como
a Suécia que reduzem impostos
mas também o nível prestacional
e outros que sobem os impostos e

o nível prestacional". Em Portu-
gal, apontou, "há aumento de

impostos, mas uma redução
prestacional, e estes dois senti-
dos são de difícil compreensão".
O ex-secretário de Estado do Go-
verno de José Sócrates alertou
para a necessidade de um pacto
com o contribuinte, em que "se o
desempenho do Estado o permi-
tir no futuro, poderá haver um
alívio no IRS".

Ainda sobre a reforma do IRC,
o tax partner da consultora EY
preferiu realçar a proposta do re-
gime de 'participation exemp-
tion', o alargamento do período
de reporte de prejuízos e "o es-
forço para eliminar a litigiosida-
de" como factores essenciais
para a competitividade externa.
IVA e IMI ausentes
do Orçamento do Estado
Além da falta de medidas para o

IRS, Carlos Lobo destacou ainda a
ausência da redução do IVA para
a restauração e de medidas rela-
cionadas com o IMI no Orça-
mento do Estado para 2014.

"Há uma polémica em torno

da cláusula de salvaguarda do
IMI, mas a grande questão é a

própria estrutura deste imposto" ,
considerou. "A cláusula existe
para salvaguardar os contribuin-

tes de um regime que é nefasto",
acrescentou. Para Carlos Lobo, o
IMI deveria ser "uma contribui-
ção especial" e não um imposto,
porque, sendo um imposto,
"pode ser elevado ao limite que o
legislador quiser definir" .

O partner da EY advertiu ain-
da para as alterações previstas na
Lei das Finanças Locais e na re-
forma do IRC em termos das
consequências para os cofres dos

municípios. A lei prevê a extin-
ção do IMT em 2018 e a reforma
quer acabar com a derrama mu-
nicipal. "Um bom autarca é o que
consegue fazer a síntese perfeita
entre o que ganha e o que gasta,
mas estão a retirar-se as receitas

próprias aos municípios", afir-
mou. "Têm de ser criadas alter-
nativas porque diz-se que os au-
tarquias têm de saber captar in-
vestimento, mas depois não se

ganha nada com isso", frisou.
Carlos Lobo alertou ainda para

a falta de estabilidade e previsi-
bilidade na lei fiscal. "São valores
muito superiores às taxas de tri-
butação e Portugal deveria ter,
como alguns países da América
Latina, um regime que desse a
certeza aos investidores que a lei
não vai mudar". "Como é que se

explica ao investidor de médio e

longo-prazo, como aconteceu no
sector energético, que no ano se-
guinte há uma taxa que lhes vai
absorver parte dos lucros?",
questionou. ¦



44
Há uma polémica
em torno da cláusula
de salvaguarda do IMI,
mas a grande questão
é a própria estrutura
deste imposto.

44
Há aumento de
impostos mas uma
redução prestacional
e estes dois sentidos
são de difícil
compreensão.


