
IDEFF discute projeto de 

reestruturação de dívidas  

 

Charles Wyplosz, um dos coautores do PADRE - Politically Acceptable Debt 
Reestructuring in the Euro Zone, é um dos convidados de um debate sobre este 
programa que decorre esta sexta-feira, 20 de junho, no Instituto de Direito 
Económico Financeiro e Fiscal (IDEFF) da Faculdade de Direito da Universidade 
de Lisboa (FDUL). 
O debate sobre este projeto de reestruturação de divida pública da Zona Euro também vai contar com a 

participação de Vítor Bento, conselheiro de Estado e membro do grupo de trabalho nomeado pelo 

presidente da comissão para o estudo da dívida, João Cravinho, ex-ministro e ex-deputado europeu, 

promotor do Manifesto dos 74, e de José Maria Castro Caldas, da Auditoria Cidadã à Dívida. 

Para o presidente do IDEFF, Eduardo Paz Ferreira, este “é um tema fundamental para discussão”, na 

medida em que, se não forem adotadas medidas, “os próximos anos ou décadas vão ser de estagnação e 

recuo na Europa”. 

O Manifesto dos 74, cuja petição foi assinada por mais de 35 mil pessoas, defende a reestruturação 

“responsável da dívida no âmbito da União Económica e Monetária”, assim como “práticas de rigorosa 

gestão orçamental no respeito das normas constitucionais”. Os signatários do manifesto preconizam, assim, 

o “abaixamento significativo da taxa média de juro do stock da dívida; a extensão de maturidades da dívida 

para 40 ou mais anos; e a reestruturação, pelo menos, de dívida acima dos 60% do PIB, tendo na base a 

dívida oficial”. 

Por seu turno, a Auditoria Cidadã à Dívida apresentou um conjunto de propostas e uma petição à 

Assembleia da República para a renegociação da dívida. 

advocatus@briefing.pt 
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Reestruturação da dívida em debate 
no dia 20 de Junho 

 

 
Mais de trinta e cinco mil pessoas assinaram uma pe tição em que 
se pede à Assembleia Da República que discuta o cha mado 
Manifesto dos 74  

A reestruturação da dívida portuguesa vai estar em debate no próximo 
dia 20 de Junho no Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal 
(IDEFF).  

Recorde-se que, mais de trinta e cinco mil pessoas assinaram uma 
petição em que se pede à Assembleia Da República que discuta o 
chamado Manifesto dos 74, aprovando uma recomendação ao Governo 
no sentido de tentar uma reestruturação da dívida nos termos expostos.  

"O problema das elevadas dívidas públicas é um problema que se 
coloca na generalidade dos países do Euro e que tem levado à 
apresentação de projectos de reestruturação, entre os quais ganhou um 
especial significado o Programa PADRE (Politically Acceptable Debt 
Reestructuring in the Euro Zone)", revelam os promotores deste 
encontro.  

Charles Wyplosz, um dos co-autores do Programa PADRE e Director do 
International Centre for Money and Banking Studies, de Genebra, vem 
ao IDEFF debater o seu projecto, com Victor Bento, conselheiro de 
Estado e membro do grupo de trabalho nomeado pelo Presidente da 
Comissão, João Cravinho, ex-ministro e ex-deputado europeu, promotor 
do Manifesto dos 74, e José Maria Castro Caldas.  
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