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PEC: Mira Amaral considera "plausível" cenário de crise política (C/ 
ÁUDIO E VÍDEO) 
*** Serviço áudio e serviço vídeo disponíveis em www.lusa.pt 
***Lisboa, 14 mar (Lusa) - O presidente do Banco BIC Português, Mira 
Amaral, disse hoje que "a crise política é um cenário plausível" em 
Portugal, depois de o Governo ter avançado na sexta-feira com um novo 
PEC, sem ter consultado os partidos da oposição."Só vejo duas 
hipóteses: Ou o Governo estava de tal modo pressionado por Brxelas 
que nem teve tempo para consultar os partidos, ou pretendeu dar início 
a uma crise política", revelou Mira Amaral, salientando que falava a 
título pessoal.Segundo o antigo governante, uma vez que o partido no 
poder, o PS, é minoritário na Assembleia da República, ao avançar com 
um novo pacote de austeridade sem procurar apoios noutros partidos, 
sabia que a reação poderia ser negativa e que poderá, inclusive, levar a 
que o principal partido da oposição, o PSD, que permitiu a viabilização 
do Orçamento de Estado para 2011, deixe de colaborar com o 
Executivo."Já esperava um novo Plano de Estabilidade e Crescimento 
(PEC) há muito tempo. Para mim não foi surpresa. Agora, o que devia ser 
combatido era o despesismo público, já que estas novas medidas trazem 
um ciclo vicioso que sobrecarrega os portugueses e só agrava os 
problemas", salientou Mira Amaral. DN.Lusa/Fim 

http://www.lusa.pt/
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Euro/Crise: Mira Amaral diz que flexibilização do fundo de resgate é "boa 
notícia" (C/ ÁUDIO E VÍDEO) 
*** Serviço áudio e serviço vídeo disponíveis em www.lusa.pt ***Lisboa, 14 mar 
(Lusa) - A decisão de flexibilizar as capacidades de intervenção do Fundo Europeu 
de Estabilização Financeira (FEEF), saída da reunião de Bruxelas na passada sexta-
feira, é bem vista pelo economista Mira Amaral, que realçou que Portugal vai 
beneficiar da mesma."A flexibilização do fundo de resgate foi uma boa notícia para 
Portugal. Pensava que a Alemanha não ia aceitar", revelou aos jornalistas o 
presidente do Banco BIC Português, à margem de uma conferência em Lisboa 
promovida pelo Instituto Português de Corporate Governance, realçando que 
estava a falar a título pessoal.Mira Amaral lembrou que a decisão foi difícil de 
alcançar porque havia pressão das opiniões públicas alemã, holandesa e 
finlandesa contra este reforço do apoio aos países europeus em dificuldades.A 
partir de agora, o FEEF poderá passar a comprar dívida diretamente no mercado 
primário, isto é, nas emissões feitas pelos países europeus, ao passo que até aqui 
apenas o Banco Central Europeu (BCE) estava a adquirir dívida pública dos países 
em dificuldade, mas no mercado secundário."O BCE estava a tornar-se num 'bad 
bank' e, isso, ninguém quer", explicou, salientando que a entrada em cena do FEEF 
"corta o problema pela raíz logo que a dívida é emitida".Paralelamente, Portugal 
vai, na opinião de Mira Amaral, ser beneficiado com a hipótese de as taxas de juro 
da dívida pública grega virem a baixar, depois de a Grécia fazer um 
reescalonamento da dívida, pelo que Portugal pode "aproveitar a boleia da Grécia 
e ganhar tempo".Mira Amaral afirmou ainda que "Portugal já está há algum tempo 
a recorrer à ajuda externa, pela via do BCE, disso ninguém tenha dúvida", pelo que 
a flexibilização do fundo de resgate abre novas perspetivas para que não seja 
necessário um pedido de resgate internacional. DN.Lusa/Fim 

http://www.lusa.pt/
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Empresas públicas: Carlos Tavares defende que entidades devem seguir regras de boa 
governação das cotadas (C/ ÁUDIO E VÍDEO) 
*** Serviço áudio e serviço vídeo disponíveis em www.lusa.pt ***Lisboa, 14 mar (Lusa) - 
As empresas públicas ou de capital maioritariamente estatal deverão aplicar um conjunto 
de regras de boa governação semelhantes às que já são recomendadas às empresas 
privadas cotadas em bolsa, defendeu hoje, a título pessoal, o presidente da CMVM, Carlos 
Tavares."Defendo que deve haver uma extensão quase completa das regras de boa 
governação das cotadas para as empresas públicas", disse o responsável, acrescentando 
que estas regras, nalguns casos, "devem ter um caráter vinculativo, e não apenas 
recomendatório", como acontece no caso das cotadas.Carlos Tavares participou numa 
conferência promovida em Lisboa pelo Instituto Português de Corporate Governance e, à 
margem da mesma, explicou aos jornalistas que a aplicação destas regras quer nas 
empresas públicas, quer no Setor Empresarial do Estado e nas empresas maioritariamente 
detidas por capitais públicos, proporcionaria "uma melhoria da gestão e do controle do 
Estado sobre essas empresas".O presidente do supervisor, que realçou intervir a título 
particular, lançou "cinco sugestões" para tornar o sistema de nomeação de gestores 
públicos mais transparente e eficiente."Desde logo, implementar um sistema de 
nomeações que siga as boas práticas da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE)", revelou, apontando para a adoção do código já em 
vigor para as cotadas portuguesas, nomeadamente, no que toca à criação de uma 
comissão de nomeação de gestores para as empresas públicas com todos os membros 
independentes, envolvendo a Presidência e a Assembleia da República. 

http://www.lusa.pt/
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Este processo deve também ser seguido no que toca à nomeação dos reguladores, 
defendeu Carlos Tavares, o qual atualmente é da responsabilidade exclusiva do 
Governo."A aplicação de um código de bom governo societário, cuja avaliação deveria ser 
feita por uma entidade autorizada para o efeito", é a segunda ideia partilhada por Carlos 
Tavares, que disse que a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está 
disponível para desempenhar este papel.A terceira sugestão é a criação de um sistema de 
proteção das minorias obrigatório, a quarta é a implementação de um sistema 
transparente para a avaliação dos gestores públicos, com objetivos anuais e 
plurianuais.Por fim, Carlos Tavares sugere que haja "um 'site' apropriado, talvez da 
Direção Geral do Tesouro, para que se instale "um regime de divulgação dos factos 
relevantes das empresas públicas acessível a todos os acionistas, isto é, aos cidadãos 
portugueses".DNLusa/Fim 
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