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Défice orçamental dentro do limite da troika em março 

Buraco nas contas públicas atingiu 1358 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. Ficou abaixo do limite 
de 1900 previsto no memorando. 
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Governo foi alertado para 'swaps' em 2008 
Ex-secretário de Estado Carlos Pina revela que Inspeção de Finanças avisou para os riscos destes contratos há quase cinco 
anos. O que motivou despacho com instruções às empresas públicas. 

João Silvestre 16:15 Terça feira, 23 de abril de 2013

A Inspeção-Geral de Finanças alertou para riscos com contratos 
swaps numa auditoria ao financiamento das empresas públicas 
do final de 2008. A revelação foi feita ao Expresso pelo então 
secretário de Estado do Tesouro e Finanças, Carlos Costa Pina, 
que acrescentou ainda que foi, precisamente, depois desta 
auditoria que publicou um despacho com instruções dirigidas ao 
setor empresarial do Estado. 

Carlos Pina afasta assim qualquer leitura de que o despacho 
assinado a 23 de janeiro de 2009 tenha servido de incentivo ao 
recurso a este tipo de contratos: "Tem havido insinuações de 
que o governo anterior - e eu em particular - promoveu este tipo 
de operações, o que só pode ser explicado por má-fé".  

O ex-governante, atualmente administrador da Galp, sublinha 
que o despacho serviu precisamente para o 
contrário, nomeadamente "disciplinar as administrações na 
utilização destes contratos, introduzir limites à atuação dos 
gestores e reforçar a transparência". 

Sobre a existência de contratos especulativos, que farão parte 
do lote de mais de 100 contratos existentes atualmente e que foram alvo de um tratamento diferenciado 
pelo ministério das Finanças, refere que é "inaceitável" e diz não ter "conhecimento que se tenha feito". 
As empresas, diz, deveriam apenas usar estes instrumentos para cobertura de risco e não para fins 
especulativos. 

No despacho, a que o Expresso teve acesso, lê-se logo no ponto inicial que "as EPNF (empresas 
públicas não financeiras) devem adotar procedimentos de avaliação sistemática do risco financeiro e 
medidas de mitigação do mesmo, através da adequada diversificação de instrumentos de 
financiamento, de entidades credoras e das modalidades de taxas de juro disponíveis, bem como da 
contração criteriosa de instrumentos de gestão de cobertura de riscos em função das condições de 
mercado". 

E acrescenta, mesmo no final, que as empresas do setor empresarial do Estado devem refletir, "nas 
demonstrações financeiras de 2009 a aprovar em 2010, o efeito das variações do justo valor dos 
contratos de swap em carteira". 

É desde essa altura que a avaliação destes contratos passa a ser publicada periodicamente através da 
divulgação do seu justo valor, ou seja, qual a perda ou ganho que a empresa terá se o mantiver até ao 
final e as taxas de juro se comportarem como é esperado.  

Metade dos contratos assinados entre 2008 e 2010 

No terceiro trimestre do ano passado, segundo os últimos dados disponibilizados pela direção-geral do 
Tesouro e Finanças, as perdas potenciais situavam-se em 2,6 mil milhões de euros no conjunto das 
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■ PS a favor de inquérito parlamentar a operações 
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■ Campeão olímpico Schwazer suspenso por três 
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várias empresas. Um valor que rondará atualmente três mil milhões mas que, na prática, só se 
materializará com o passar do tempo e caso as taxas evoluam como se espera neste momento.  

Segundo dados da DGTF, entre 2008 e 2010 ocorreu a celebração de metade dos contratos existentes 
que representam 48�  da perda potencial existente. Mas há muitos que foram celebrados antes, na fase 
em que as taxas de juro estavam a subir e onde poderia haver interesse, por parte das empresas, em 
proteger-se contra a subida das taxas.  
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Mais um a confirmar que tudo isto era público�

� L Mar�i�s (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 1�:0� 
Ora cá está mais um a confirmar o que digo que as swaps eram públicas e que toda a gente sabia que era 
usadas como mecanismo de controle de riscos nas privadas e nas públicas. Trazer tudo isto à baila desta 
maneira tem que ter um qualquer outro objectivo que não as swap��� Até o Ministério das Finanças emitia 
alertas e directivas sobre o assunto. 

Regras da comunidade

A essa coisa estranha chama-se Divida�

�serE������� (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 18:25 

Para ser verdade o que diz...

� L Mar�i�s (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 18:4� 

Indefensável

�edr��s (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 19:20 

Se alertou

�a�r��m�� (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 18:31 
E houve prevericação estamos perante um abuso e qualquer administrador que assinou contrato tem de ser 
responsabilizado com o seu património. 
Chega de impunidade e fazer o zé pagar os abusos destes metralhas. 

Regras da comunidade

MARAVIL�OSO...

O�isi���e (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 18:34 
POR�UE É �UE O GOVERNO S�CRATES N�O SE OCUPOU DISSO DE 2008 a 2011 E ESTE 
GOVERNO S� AGORA EM 2013 É �UE PARECE TER-SE DADO CONTA��� 

ESSA, é que é A �UEST�O... 

POR�UE TODOS OS BANCOS E TODOS OS "GÉNIOS" DAS FINAN�AS E DA ECONOMIA EST�O 
IMPLICADOS, DENTRO DE UM E DE OUTRO PARTIDO��� 

Porque há uma quantidade de VIGARISTAS e de "C�ICO-ESPERTOS" METIDOS NA POL�TICA��� 

POR�UE É PRECISO CORRER COM ESSA GENTE, SE�A �UAL FOR O SEU "NIC�O" PARTID�RIO���� 

Regras da comunidade

os governantes tinham conhecimento

�ra��� ���reir� (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 1�:13 
de q o dinheiro público andava na esfera de mecanismos perigosos(e em instituições bancárias tb elas 
perigosas�),mas,e ainda assim, ninguém, COMO SEMPRE, tem culpa do buraco que poderá chegar a 3 mil 
milhões... 
e este até "re"-lembra que com o seu despacho p�s, ou tentou, p�r travão na coisa.... imagino se ele não 
tivesse tido a coragem(ironia minha�) de p�r travão na loucura desenfreada de uns rapazolas que se 
insinuam como gestores.... 
ps.: "O ex-governante, atualmente administrador da Galp"...-e esta promiscuidade, quando poderá ter uma 
restrição, tipo período de nojo, de, no minimo 5 anos para passarmos a querer ser como a mulher de 
césar����� 

Regras da comunidade

Sim... Este foi para a Galp, a Manuela...

D���a (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 1�:46 

Ora então

A�����rad� (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 1�:20 
Fatinho de bom corte, gravatinha de seda, um lugarzinho ao Sol. SWAPS� Ora, que maçada, isto das 
SWAPS. 

Regras da comunidade

Socrates e seus lacaios criminosos

A����i�si��a (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 1�:2� 
Os criminosos do tempo do lixo Sócrates, tudo era permitido 
Agora o povo que pague 

Agora na TV não sei quem são os burros que o estão a ouvir, mas só pode ser quem passou pelo �úlio de 
Matos 
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O a�re� d� �� � me� (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 18:08 

São todos...

D���a (seguir utilizador), 2 pontos , hoje às 18:21 

socrates e os pulhas

A����i�si��a (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 18:40 

Não foi o Aristóteles�

r�m�a�ar�m�a (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 18:36 

Alguém me consegue explicar isto�

�asa�� (seguir utilizador), 1 ponto , hoje às 18:35 
Os CDSs que foram feitos pela informação de que disponho foram uma das maiores demonstrações de 
incompetência ou de corrupção que já vi nos últimos anos em Portugal. 

Fizeram-se CDSs para cobrir o presumível aumento da taxa euribor o que aumentaria bastante os juros dos 
empréstimos que essas empresas contraíram. Até aqui tudo bem. Só que pelos vistos os CDSs tinham uma 
clausula onde se especificava que caso a taxa descesse, o que diminuiria bastante o peso dos juros, as 
empresas teriam de recompensar os bancos. 

�uando se contrai juros e estes variam há duas possibilidades, eles ora descem e ganha-se com isso ora 
sobem e perde-se com isso. Ao fazer-se os CDSs ficaram na mesma com duas possibilidades, as inversas, 
ora descem e perde-se com isso ora sobem e ganha-se com isso. Para além disso para se contratar CDSs 
presumo um que seja necessário algum pagamento. 

A minha questão é porque é que se optou por essa via se não se aumentaram as probabilidades de 
sucesso e ainda teve que se pagar para se ficar na mesma� 

Alguém me consegue explicar isto� Ou apontar-me onde é que o meu raciocínio falhou� 

Regras da comunidade
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