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O Governo vincou ontem as dife-
renças no plano económico entre
Portugal e a Grécia no início de
uma estratégia de descolagem
face ao novo governo grego lide-
rado pelo Syriza. O Executivo li-
derado por Passos Coelho, que
não acredita no sucesso da agen-
da do agora parceiro Alexis Tsi-
pras, quer marcar a diferença en-
tre os dois países no plano exter-
no - já na política interna, a nove
meses das eleições, o Governo
tenta travar a pressão à esquerda
para que siga um posicionamento
mais interventivo.

O maior partido da oposição, o
PS de António Costa, já está a
tentar aproveitar esta reviravolta

na política europeia para alavan-
car a sua linha política junto do
eleitorado.

“Felizmente, não estamos na
situação da Grécia - que está num
segundo programa, se calhar a
precisar de um terceiro, não sa-
bemos como, ainda com dificul-
dades várias”, afirmou o primei-
ro-ministro numa reacção aos
resultados eleitorais gregos. O
partido liderado por Alexis Tsi-
pras, de esquerda e anti-austeri-
dade, venceu as eleições de do-
mingo, um resultado que foi re-
cebido com contentamento em
Portugal pelos partidos à esquer-
da, incluindo o PS.

A nove meses das legislativas
em Portugal, Passos Coelho tenta
evitar que as legislativas gregas
contaminem as eleições nacio-

nais - e procura consolidar a ima-
gem externa do “bom aluno”
num cenário de maior incerteza
(também o governo irlandês, on-
tem, sublinhou o fosso que separa
a Irlanda da Grécia). “Até hoje, a
estratégia que o PS tem reivindi-
cado para Portugal, infelizmente,
é uma estratégia muito seme-
lhante à do Bloco de Esquerda”, o
partido da mesma família política
do Syriza.

Passos argumentou que não é a
‘troika’ que “pede para ir aos paí-
ses”, são antes os governos que
chamam os credores internacio-
nais (em Portugal o governo do
PS, na Grécia, um executivo so-
cialista do Pasok) e disse ainda
esperar que a Grécia possa man-
ter-se na zona euro, cumprindo
as regras europeias. Ao contrário

do que promete fazer o novo go-
verno grego, o Executivo portu-
guês nada fará em público para
forçar a União Europeia a renego-
ciar as condições de pagamento
da dívida pública. Até porque,

Legislativas Governo quer evitar que a vitória de um partido anti-austeridade na Grécia sirva
de antecâmara para as legislativas nacionais. PS tenta capitalizar mudança política na Europa.

D DESTAQUE SYRIZA NO GOVERNO: O DIA SEGUINTE

A vitória do Syriza
na Grécia facilita
“o trabalho do PS
e de todos os partidos
políticos queiram
contestar a
austeridade”,
admite João
Galamba, membro
do secretariado
nacional do PS.

1 Passos Coelho
mostrou-se céptico
quanto ao sucesso da
agenda do Syriza,
voltando à linha “Não
somos a Grécia”.
2 O ministro irlandês
das Finanças, Michael
Noonan, realçou
também o fosso que
separa a Irlanda da
Grécia, admitindo
alguma margem para
ajudar os gregos.
3 Wolfgang Schaüble,
ministro das
Finanças, disse
ontem “ser cedo”
para falar na Grécia.
4 Jeroen
Djisselbloem, líder do
Eurogrupo, está
“muito motivados”
para trabalhar com o
novo governo, mas
avisou que os “gregos
tem de perceber que
os grande problemas
da economia grega
não desapareceram,
nem mudaram
durante a última
noite”. 5 A directora
do FMI, Christine
Lagarde, lembrou
em entrevista
ao Le Monde que “as
regras internas do
euro são para
cumprir. Não pode
haver categorias
especiais para
determinados
países”.
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Passos tenta descolar
Portugal da Grécia
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não acreditam que a União Euro-
peia não ceda significativamente.

A ordem na coligação é para
descolar da Grécia. Pires de Lima,
o ministro da Economia, criticou
a Grécia por ainda não ter saído
do resgate e destacou a fragilida-
de e radicalismo de um “partido
de esquerda que meia hora depois
está coligado com um partido de
direita, mais à direita que qual-
quer partido da coligação de Go-
verno em Portugal”.

Também Maria Luís Albuquer-
que, a ministra das Finanças, quis
evitar misturar Portugal e Grécia.
E apesar de ter de pedir aos par-
ceiros europeus uma autorização
para reembolsar mais cedo o Fun-
do Monetário Internacional, não
levou o assunto à mesa do Euro-
grupo de ontem para evitar con-
tágios (o assunto foi tratado ape-
nas ao nível bilateral).

As tentativas dos membros do
Governo deverão, porém, cair em
saco roto numa parte importante
do eleitorado. Pelo menos no cur-
to prazo, os resultados na Grécia
“darão alguma legitimidade polí-
tica aos partidos que têm procura-
do alternativas no espaço euro-
peu”, refere o politólogo António
Costa Pinto. Ou seja, os partidos à
esquerda saem ganhar com as
mudanças políticas na Grécia, in-
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PONTOS
CHAVE

● O Governo português distanciou-
-se da situação na Grécia, realçando
as diferenças.
● Novo governo grego já tomou
posse – é uma coligação entre o

Syriza e o ANEL, da direita
nacionalista e anti-austeridade.
● Nos mercados a primeira reacção
foi negativa: juros subiram, bolsa
de Atenas caiu a pique e agência

de rating S&P ameaçou com corte.
● Em Bruxelas, Berlim e Frankfurt
os principais credores institucionais
traçaram a fronteira nas negociações
com Atenas.

Credores traçam fronteira
a um governo sem tempo
Europa disposta a prolongar
actual programa - mas contra
uma reestruturação à cabeça.

Bruno Faria Lopes
bruno.lopes@economico.pt

Não é só dinheiro que falta à
Grécia - é, também, tempo.
Com o segundo programa da
‘troika’ a terminar no final do
próximo mês, os bancos gregos
dependentes do Banco Central
Europeu para financiamento e
amortizações de dívida de sete
mil milhões de euros entre Ju-
lho e Agosto, quer a Grécia,
quer os seus parceiros europeus
estão sob pressão para negociar.
Para já a Europa mostra-se dis-
ponível para estender o progra-
ma de forma a que Tsipras tenha
tempo de formar governo e ne-
gociar com os credores. À parti-
da, contudo, os principais cre-
dores de Atenas traçaram on-
tem a fronteira: não haverá
reestruturação de dívida com
imposição de perdas directas.

“Há muito pouco apoio para
um perdão de dívida”, afirmou
ontem o presidente do Euro-
grupo, Jeroen Dijsselbloem, à
entrada da reunião dos minis-
tros das finanças europeus, em
Bruxelas. “Já houve um grande
alívio na dívida, nos próximos
anos os juros para a Grécia serão
muito baixos e têm muito tem-
po para pagar, por isso a per-
gunta é se há muito mais a fazer
aqui”, acrescentou.

De Berlim - onde o porta-voz
da coligação liderada por Ange-
la Merkel garantiu que não dei-
xará cair sobre “os ombros dos
alemães” o peso de uma hipoté-
tica perda com a Grécia - a
Frankfurt (sede do Banco cen-
tral Europeu), passando por
Washington (sede do FMI), as
reacções foram idênticas: a rei-
vindicação de um perdão de
50% da dívida pública grega
não é aceitável. Estes credores
representam mais de dois ter-
ços da dívida grega (ver info-
grafia).

“Qualquer tipo de perdão si-
gnificativo será duro de conse-
guir”, comenta Raoul Ruparel,
que dirige o departamento de
economia do ‘think tank’ Open
Europe. Os 82 mil milhões de
euros nas mãos de privados são

difíceis de reestruturar, seja
porque estão sujeitos a legisla-
ção mais blindada (inglesa),
seja porque estão nas mãos dos
bancos gregos que precisam dos
títulos como colateral.

Para este ‘think tank’ o
“compromisso” mais provável
é algo que se assemelhe a um
novo prolongamento das matu-
ridades e do período de carência
dos juros - algo que, na verda-
de, já estava previsto para a
Grécia (quando conseguisse,
como conseguiu, um excedente
orçamental primário) e que está
longe da pretensão do Syriza.

Num dia em que vários
‘think tanks’ e analistas de
bancos traçaram cenários, a
bissectriz possível entre as
abordagens era esta: a Grécia
pode conseguir um acordo que
melhore as condições de paga-
mento, mas sob contrapartidas
e sem a reestruturação pedida.

No mercado, a principal
agência de rating, a S&P, avisou
Atenas de que poderá cortar a
notação da dívida grega antes
da revisão planeada para mea-
dos de Março, caso haja “acon-
tecimentos extraordinários que
afectem a capacidade credití-
cia” do Estado. A falta de acesso
aos mercados de dívida foi on-
tem agravada, com os juros da
dívida a subirem em todos os
prazos (ver infografia).

Para já, com o programa da
‘troika’ a terminar em Feverei-
ro, o Eurogrupo contempla a
possibilidade de prolongar o
programa, dando tempo a Ale-
xis Tsipras para formar governo
e negociar com os parceiros eu-
ropeus. Terá, contudo, que ser a
Grécia a pedir esse prolonga-
mento - um passo que, pelo
menos para já, ainda não foi de-
sencadeado. ■
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cluindo o PS. Isto apesar de não
ser o resultado das eleições na
Grécia que ditará uma eventual
derrota dos partidos que susten-
tam o Governo de Passos Coelho,
mas sim “o cansaço” de quatro
anos de aplicação do programa da
‘troika’, admite o professor do
Instituto de Ciências Sociais.

Consciente do impacto que
esta viragem política pode ter
junto da opinião pública, o PS
tenta capitalizar agora o resultado
de um partido anti-austeridade,
com o qual partilha a causa. “O
mais interessante no discurso do
Syriza é uma maior preocupação
de colocar as exigências/preten-
sões numa linguagem europeia,
numa linguagem que possa ser
partilhada por outros países”,
afirmou ao Diário Económico
João Galamba, membro do secre-
tariado nacional do PS. O que o
Syriza conseguir pode transfor-
mar-se num “mínimo denomi-
nador comum”, o que pode “ser
positivo para Portugal”.

Galamba defende que a vitória
do partido de Tsipras é um “reco-
nhecimento de que a austeridade
falhou” e de que, “salvaguarda-
das as diferenças entre os países”,
quanto mais partidos existirem a
defender que há uma alternativa,
melhor.

O deputado socialista acres-
centa que a vitória do Syriza, bem
como as novas medidas do Banco
Central Europeu, a clarificação
das regras do Pacto de Estabilida-
de e Crescimento, “mostram que
há pela primeira vez um reco-
nhecimento oficial” que aponta
para a mudança política. O que
facilita “o trabalho do PS e de to-
dos os partidos políticos queiram
contestar a austeridade”, admite
João Galamba.

O PS tem criticado o Governo,
justificando que Passos devia ter
um papel mais activo na defesa de
melhores condições para Portu-
gal. E entre os que 11 economistas
que aconselham António Costa
há quem defenda que esta é uma
boa altura para o fazer. “Penso
que o Governo se deve posicionar
para poder beneficiar” de condi-
ções mais favoráveis que a Grécia
possa vir a ter, disse ao Diário
Económico Manuel Caldeira Ca-
bral. O economista considera que
deve ser criada a nível europeu
uma “solução genérica” que sirva
vários países que estão com dívi-
das demasiado elevadas. Uma so-
lução “que sirva a Grécia, Portu-
gal, mas também a Alemanha,
mesmo que daqui a 100 anos”,
explicou o professor da Universi-
dade do Minho. ■ L.R.P.

“Qualquer tipo de
perdão significativo
será duro de
conseguir”, comenta
Raoul Ruparel, que
dirige o departamento
de economia do ‘think
tank’ Open Europe.
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Alexis Tsipras forma governo
em menos de 24 horas
Catarina Duarte, em Atenas
catarina.duarte@economico.pt

Em menos de 24 horas Alexis
Tsipras ganhou as eleições na
Grécia, fechou um acordo de
coligação e tomou posse como
primeiro-ministro. Hoje deverá
apresentar a composição do
novo governo e amanhã o re-
cém-eleito Parlamento grego
estará em funções. Tsipras pode
ter demorado seis anos até me-
recer a confiança dos gregos,
mas uma vez eleito, toma as ré-
deas do governo em três dias.

O Syriza conquistou 36% dos
votos, 149 deputados num Par-
lamento de 300, e ficou a ape-
nas dois lugares da maioria ab-
soluta. Uma coligação com os
Gregos Independentes (ANEL)
era uma possibilidade já apon-
tada nos últimos dias por várias
fontes do Syriza, depois do par-
tido ter automaticamente ex-
cluído uma aliança com Pasok,
que na semana passada se mos-
trou disponível para integrar o
governo de Tsipras.

Ontem de manhã, Syriza e
ANEL fecharam um acordo para
formar governo. Ambos defen-
dem uma política anti-troika,
mas em tudo o resto os dois par-
tidos estão em posições opostas.
O ANEL é um partido de direita,
nacionalista, com alguns mem-
bros eurocépticos. O partido foi
formado em 2012 por Panos
Kammenos, até então deputado
pelos conservadores Nova De-
mocracia. Kammenos chegou

mesmo a integrar o governo de
Costas Karamanlis em 2009,
mas acabou por ser expulso do
partido por se opor a algumas
das suas políticas-chave. Nas
eleições de 2012, o ANEL elegeu
20 deputados, mais sete do que
conseguiram no domingo.

“A partir deste momento já
há Governo. Os Gregos Inde-
pendentes vão dar um voto de
confiança ao primeiro-ministro
Alexis Tsipras”, disse Kamme-
nos à saída da reunião com Tsi-
pras. “O objectivo para todos os
gregos é embarcar num novo
dia, uma nova realidade, com
plena soberania”, acrescentou.

Alexis Tsipras tomou posse
ontem à tarde como primeiro-
-ministro numa cerimónia que
pela primeira vez não foi reli-
giosa. Terá sido também a pri-
meira vez que um primeiro-mi-
nistro dispensou a gravata nesta
ocasião. Tsipras visitou ainda o
antigo campo de concentração
de Kaisariani numa homena-
gem aos 200 gregos executados
pelos nazis em 1944.

Fonte do Syriza disse ao Eco-
nómico que Tsipras apresentará
hoje a composição do seu go-
verno e a lista final dos 149 de-
putados que vão ocupar o Parla-
mento. O economista Yanis Va-
roufakis é apontado como o
próximo ministro das Finanças
(ver caixa). A primeira priori-
dade do novo Parlamento é
aprovar o programa de governo.
Será ainda preciso eleger o novo
Presidente. Foi exactamente
por ter falhado a eleição do Pre-
sidente a 29 de Dezembro que a
Grécia teve eleições legislativas
antecipadas.

A prova de fogo será, contu-
do, encetar negociações com os
parceiros europeus. Para Bru-
xelas a bola está do lado da Gré-
cia, ou seja, deverá ser Tsipras a
dar o primeiro passo. A um mês
da data marcada para a quinta e
última avaliação ao programa
da ‘troika’, fonte comunitária
disse ao Económico que o ce-
nário mais provável será um
adiamento desse prazo (ver
texto na pág. 5). ■

Grécia Tsipras não perdeu tempo: de manhã encontrou um parceiro de coligação, à tarde tomou posse como primeiro-ministro.

A prova de fogo será,
contudo, encetar
negociações com os
parceiros europeus.
Para Bruxelas a bola
está do lado da Grécia,
ou seja, deverá ser
Tsipras a dar o
primeiro passo.

PERFIL

“Marxista errático”
nas Finanças
O economista Yanis Varoufakis,
apontado como o próximo ministro
das Finanças grego, já avisou que vai
fazer tábua rasa das políticas de aus-
teridade. No entanto, rejeita o cená-
rio da saída da Grécia da zona euro e
garante que as relações entre o Syri-
za e Bruxelas não vão passar pela
“confrontação”. Em declarações à
BBC, o professor na Universidade de
Atenas e convidado na Universidade
do Texas, nos últimos três anos, Va-
roufakis defende antes o caminho da
“negociação construtiva e a renego-
ciação da dívida” grega. Isto porque,
acredita, o actual calendário do pa-
gamento da dívida “é completamen-
te impraticável” e desajustado do
crescimento da economia grega.
Aos 54 anos e dupla nacionalidade
grega/australiana, assume-se como
“marxista errático” nunca tendo es-
condido a simpatia pelas políticas de
esquerda, em particular pelo Syriza.

ALEXIS TSIPRAS PROVOCADOR NO PRIMEIRO ACTO COMO LÍDER GREGO

Os primeiros gestos
tendem a mostrar as
prioridades de um novo
líder. Alexis Tsipras
escolheu ontem ser um
agente provocador. Logo
após tomar posse, sem
gravata na primeira
cerimónia não religiosa em
150 anos, Tsipras seguiu
para o monumento que
recorda as centenas de
membros da resistência
grega executados pelo
nazis durante a Segunda
Guerra Mundial. O jornal
Kathimerini garantia depois
que o embaixador russo era
o primeiro a ser recebido
por Tsipras, no dia em que
Bruxelas convocou uma
reunião de urgência com
novas sanções a Moscovo
sobre a mesa.

Alkis Konstantinidis / Reuters
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Passos volta
a defender
a ideia de que
“Portugal não
é a Grécia”
Governo quer evitar que a vitória de um
partido anti-austeridade na Grécia sirva de
mote para as legislativas nacionais. Passos
vinca diferenças entre os países. “Feliz-
mente não estamos na situação da Grécia,
que está num segundo programa, se calhar
a precisar de um terceiro”, afirma. ➥ P4 A 6

Eurogrupo diz
que há pouco
apoio para
um perdão da
dívida grega


