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A Semana - O próximo OE já foi entregue 
ao parlamento. Em traços gerais, qual é o 
quadro desse OE? 

Cristina Duarte - Antes disso, para melhor 
compreensão do OE para 2009, é conveniente 
traçar o quadro do OE em 2008. Estimamos 
que a economia cresça em 2008 entre 6 a 7%, 
quando em 2007 a expectativa era de 7,5% e 8%. 
Com a crise internacional tivemos que rever em 
baixa esse valor. 

Mesmo assim, com um crescimento de 6 a 
7% pode ser considerado bom. E quais são os 
factores desse desempenho da nossa economia? 
Basicamente, uma boa dinâmica da procura 
interna, com uma elevada taxa de execução do 
programa de investimentos públicos. Isto, como 
é evidente, ajuda em muito a procura interna 
de Cabo Verde, que compensou assim algum 
abrandamento do consumo e do investimento 
privado, sobretudo do Investimento Directo 
Estrangeiro (IDE). 

O segundo grande factor para o crescimento 
esperado em 2008 tem a ver com a continuação 
da sustentabilidade orçamental e fi nanceira. Este 
segundo factor é extremamente importante. Isto 
porque esta consolidação ocorre em ano de forte 
crise internacional e quando, por causa dela, a 
maior parte dos OE, particularmente dos países 
africanos, entraram em derrapagem. E nós con-
seguimos, a 30 de Junho, apresentar um OE para 
2008 consolidado e sustentável. Portanto, há uma 
melhoria signifi cativa das fi nanças públicas e ela 
decorre de duas coisas, basicamente. 

Isto é, a contenção das despesas de fun-
cionamento permitiu libertar recursos para o 
investimento público. Ora, quando contemos 

as despesas públicas, nomeadamente as de 
funcionamento, e libertamos recursos para o 
investimento público, o Estado passa a ter menos 
necessidade de recorrer ao crédito bancário, ou 
seja, não concorrenceia com o sector privado 
nesta matéria, o que tem um impacto em termos 
de taxas de juro. 

E o mais importante nisto é que durante o 
ano de 2008 não tivemos que recorrer a medidas 
de carácter extraordinário e temporário para 
enfrentar a crise. Aqui imperou o pragmatismo. 
Alinhámos os preços internos pelos preços 
internacionais, o que «blindou» o OE. Não 
subsidiamos os preços dos combustíveis. Por 
outro lado, adoptámos medidas para proteger 
as camadas mais desfavorecidas. Foi o aumento 
por duas vezes da pensão social, foi subsidiar os 
preços de energia e água e foi alterar a estrutura 
aduaneira de importação de cereais. 

O terceiro factor para este bom desempenho 
da economia cabo-verdiana em 2008 tem a ver 
com o aumento do crédito interno, que manteve 
a sua trajectória expansionista. No primeiro 
trimestre o crédito à economia aumentou 24% e 
tem vindo a aumentar, tanto é assim que o Banco 
Central há duas semanas actualizou, pela terceira 
vez neste ano, a sua taxa directora. Isto porque o 
crédito à economia estava a crescer mais do que 
proporcionalmente. 

O quarto factor tem a ver com uma boa 
evolução dos bens e serviços em 2008, o que 
ajudou a balança de pagamentos. Aqui o turis-
mo aumentou 22%, só que menos do que em 
2007. Isso em relação a 30 de Junho de 2007 
e 30 de Junho de 2008, ou seja, em termos ho-
mólogos. Em 2007 aumentou 37% e em 2008 

A economia cabo-verdiana «não está» nem «se 

encontra em crise», advoga a ministra das Finanças, 

nesta entrevista em que além de tomar o pulso às 

fi nanças do país aborda os aspectos mais salientes 

do Orçamento de Estado para 2009 e não só. Contra 

a crise, Cristina Duarte aponta que o governo decidiu 

apostar forte nos «investimentos», aumentando com isso 

o défi ce público que deverá situar-se em 4,8% do PIB. 

Em tempos de «afrouxar» o cinto, aquela governante 

explica também as razões que levam o executivo a 

reduzir a carga fi scal tanto para as pessoas singulares 

como colectivas.

Cabo Verde tem espaço fi scal e

Texto: JOSÉ VICENTE LOPES
Fotos: ENEIAS RODRIGUES

Cristina Duarte, ministra das Finanças
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não passa de 22%. Continua mesmo assim a 
ser um bom desempenho, só que inferior a 
2007. Mas, como é evidente nesse período, 
o mercado de origem das nossas receitas de 
turismo já estava mergulhado numa profunda 
crise internacional. 

Em termos de exportações de bens, outro 
importante indicador para a economia de qual-
quer país, também demos um salto positivo. 
Estas aumentaram, durante o segundo semestre 
deste ano, 62%. 

A que se deve isso?
Ficou a dever-se, entre outros, ao aumento 

das reexportações de combustíveis que em 2007 
tinham diminuído. E porquê? Porque houve a 
inauguração do Aeroporto Internacional da Boa 
Vista. Ou seja, já estamos a colher frutos desse 
investimento. 

O segundo factor deste crescimento de 62% 
das nossas exportações de bens tem a ver com a 
retoma das nossas exportações de pescado, que 
também está relacionado com a recentragem que 
fi zemos da Frescomar. E também a evolução 
favorável do sector vestuário e calçado. 

Enfi m, em termos de fi nanças públicas, os 
dados mostram que terminámos o primeiro 
semestre com um saldo global positivo de 1,5% 
do PIB. Isto é o sinal mais evidente de que 
durante o primeiro semestre mantivemos o OE 
dentro dos limites previstos, ou seja, a execução 
esteve em linha com o programado. Basicamente 
conseguimos um aumento das receitas totais em 
3% do PIB. No entanto, houve uma diminuição 
relativamente signifi cativa das despesas de ca-
pital em relação a 2007. 

Um dado preocupante.
Sim, houve uma baixa execução em termos 

daquilo que foi programado, nomeadamente, 
na venda de terrenos e edifícios. Isso fi cou a 
dever-se aos problemas fundiários que surgiram, 
acabando por não favorecer a realização dessas 
receitas de capital. Há um conjunto de terrenos 
que não podemos avançar porque houve pro-
blemas de registos de propriedade, as câmaras 
municipais têm-se recusado a emitir registos 
matriciais. Mas houve um aumento de cerca de 
86% de donativos. As despesas totais aumen-
taram 13%, mas por via de investimentos. Os 
investimentos aumentaram 34%, em proporção 
muito superior às despesas de funcionamento. 

O défi ce global estimado para 2008 situa-se 
entre 2 e 3% do PIB, o que está perfeitamente 
dentro dos limites da sustentabilidade das fi nan-
ças públicas, particularmente em contexto de 
crise internacional. 

Um outro aspecto que gostaria de destacar 
é a diminuição estrutural da dívida pública em 
relação ao PIB. Em 2007 era 65,9% e em 2008 
fi ca nos 61,1%. Para 2009 estamos a projectar 
57%. Isto é um eixo fundamental na consolida-
ção das fi nanças públicas. 

Resumindo, do ponto de vista monetário, 
o grande objectivo é criar as condições para 
sustentabilidade do PEG. E como é que o BCV 
faz isso? Faz-se pela via da gestão do diferen-
cial das taxas de juro e reforço da acumulação 
de reservas. No primeiro trimestre houve uma 
evolução muito positiva em termos de acumula-
ção de reservas; no segundo trimestre aconteceu 
uma desaceleração, o que levou às intervenções 
do BCV, da taxa directora. A primeira foi de 4 
para 4,5 pp em Junho, a segunda para 4,75pp em 
Setembro e a terceira na semana passada para 
5,5pp. Isto porque o diferencial da taxa de juro 
é a origem principal da desaceleração, a nosso 
ver, da acumulação de reservas. Houve também 
uma intervenção do BCV para enxugar o excesso 
de liquidez através daquilo que a gente chama 
de operações de “open market”, com os títulos 

Neste momento a economia cabo-verdiana já 
começou a sentir os efeitos negativos da crise 

internacional. Mas não estamos em crise. 
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de intervenção monetária do Banco Central, o 
que foi feito com sucesso. 

CRESCIMENTO

Mas centremo-nos em 2009. O que se pode 
esperar de 2009?

Antes de mais, um crescimento económico 
entre 6 e 7%. E esta previsão é conservadora. 
Estamos a seguir a crise internacional de perto 
e acreditamos que se houver um agravamento 
muito grande das condições talvez tenhamos que 
rever essa taxa. Diante de uma eventual retrac-
ção, estamos a pensar «atacar» o mercado interno 
com sangue novo em termos de investimentos. 

Num cenário de crise internacional, o OE tem 
de ter espaço de manobra para permitir ao go-
verno gerir as incertezas. Por isso é que o défi ce 
projectado é de 4,8%, quando tradicionalmente o 
situamos entre 2 e 3%. Isso decorre, como disse, 
de um programa de investimentos públicos mais 
agressivo. Em 2008 o programa era de 17,3 mi-
lhões de contos, estamos a propor 20,9 milhões 
de contos em 2009. E o que pretendemos é passar 
de 11,8% do PIB para 15%. 

Mas isso não implica o risco de sobre-
aquecimento da economia?

Com certeza. As despesas públicas, particu-
larmente as despesas de investimento, sendo 
agressivas e tendo uma natureza expansionista, 
vão exercer pressão sobre a economia, sobre 
a infl ação e eventualmente sobre a balança de 
pagamentos pela via das importações. Mas, 
por outro lado, nós temos que concluir que há 
investimentos estratégicos que não podem ser 
adiados. 

Por exemplo?
A densifi cação da rede portuária. Se quisermos 

tirar vantagens do motor do crescimento que é o 
turismo temos que unifi car o mercado interno. 
Não temos alternativa. E isso não se faz com 
transportes aéreos, mas marítimos. E para que 
o sector privado se sinta atraído a investir nos 
transportes marítimos os portos têm que ser 
diferentes dos que existem. 

Disse que este é um OE que foi elaborado 
num contexto de crise internacional. E a 
pergunta que se coloca é: um país como Cabo 
Verde consegue aguentar, mais ou menos in-
cólume, este grande choque externo? 

Como é evidente, a economia cabo-verdiana 

já começou a sofrer os efeitos da crise interna-
cional. Temos menos reservas, uma diminuição 
mais acentuada das remessas dos emigrantes e 
a pressão infl acionista. A pressão infl acionista 
retira poder de compra e abranda a competiti-
vidade. Portanto, neste momento a economia 
cabo-verdiana já começou a sentir os efeitos 
negativos da crise internacional. Mas não esta-
mos em crise. A economia cabo-verdiana não 
está em crise. 

Por que diz isso?
É só analisarmos o nosso quadro macro-econó-

mico, que continua a ser estável e consolidado. 
Mas para explicar melhor essa questão eu tenho 
que voltar a 2001. De 2001 a essa parte todo o 
processo de consolidação da estabilidade macro-
económica permitiu a Cabo Verde estar melhor 
preparado do que outros países para enfrentar a 
crise. Agora nós temos espaço fi scal e espaço 
social para enfrentar esta crise. 

A que espaço fi scal se refere?
Tem a ver com o quadro consolidado das 

fi nanças públicas e tem a ver com o quadro 
de fi nanças públicas apresentadas por mim no 
início. E que espaço social é este? A verdade 
é que este governo tem investido, e muito, nos 
sectores sociais. Muito na educação, muita 
na saúde, na formação profi ssional. Alargou a 
base das pensões – estamos quase a atingir os 
23 mil contribuintes. Aumentamos as pensões 
sociais, etc. 

Por outro lado, é o pragmatismo que nos 
permitiu enfrentar a crise. Alinhámos os preços 
internos com os preços internacionais, coisa que 
não foi feita em 1999 quando houve um choque 
petrolífero e o OE foi chamado a subsidiar for-
temente o preço dos combustíveis. Resultado: o 
OE entrou em derrapagem e atingimos o défi ce 
em 1999 e 2000.

Mas nessa altura havia um factor político mui-
to forte, estávamos nas vésperas das eleições. 

Mas connosco também houve eleições autár-
quicas. O preço do petróleo começou a aumentar 
em 2007. E nós, antes disso, aumentámos e fi ze-
mos os ajustamentos mesmo tendo as eleições 
autárquicas. 

Quer dizer que há mais realismo hoje, mais 
responsabilidade?…

Quem tem de responder a essa questão é a so-
ciedade civil. E a história deve julgar, com todo 

Se quisermos tirar vantagens 

do motor do crescimento que 

é o turismo temos que unifi car 

o mercado interno. Não temos 

alternativa.
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o seu direito e legitimidade. O que o governo 
faz é colocar factos sobre a mesa e a sua inter-
pretação subjectiva desses factos. A verdade é 
que em 2007 já estávamos em contexto de crise 
internacional porque o preço do petróleo já ti-
nha disparado. Mesmo assim terminámos 2007 
com um OE perfeitamente alinhado, com uma 
execução orçamental alinhada, com as contas 
em linha. Veja o relatório do FMI de Março de 
2008, que coloca Cabo Verde como um «study 
case» e veja agora o relatório do FMI da missão 
de Setembro passado. Portanto, os factos e os 
números falam por si. 

No entanto, a oposição tem dito que o go-
verno não preparou o país para este choque. 
O que diz a isso?

Eu acho que é uma afi rmação que não tem 
sustentação. Nós não só preparámos como con-
seguimos gerir a economia cabo-verdiana de tal 
forma, e bem, que, apesar do contexto de crise 
internacional, a estabilidade macro-económica 
mantém-se. Este é o dado mais evidente que o 
país estava preparado – temos espaço fi scal e 
espaço social. E para o OE de 2009 quais são as 
propostas do governo, para alem do défi ce que 
mencionei? É a redução drástica da carga fi scal, 
exactamente para devolver competitividade à 
economia e também compensar a erosão do 
poder de compra com o ajustamento salarial 
proposto. 

IMPOSTO

Este OE traz como principal novidade, do 
meu ponto de vista, a redução da carga fi scal 

tanto para os cidadãos como para as empre-
sas. Que contas são essas?
Perante um cenário de crise internacional, com 

uma forte pressão infl acionista e com uma amea-
ça em termos de crescimento da economia cabo-
verdiana, nós temos dois grandes problemas para 
enfrentar. O problema das empresas – a pressão 
infl acionista destrói a sua competitividade - e 
o problema poder de compra das famílias. Se 
tivéssemos reposto o rendimento disponível, 
única e exclusivamente pela via do ajustamento 
salarial, iríamos piorar ou afectar ainda mais a 
competitividade das empresas. Portanto, são 
dois objectivos que têm de ter uma solução 
combinada e harmoniosa. 

O que nós propusemos visa exactamente isso: 
a redução da carga fi scal de pessoas colectivas e 
pessoas singulares. O que é que nós fazemos? Au-
mentamos o rendimento das famílias, combinando 
redução da carga fi scal mais ajustamento salarial e 
devolvemos competitividade às empresas. 

Isto vai signifi car para o Estado uma perda 
de quanto?

Em média as receitas fi scais têm crescido entre 
13 e 20%. Em 2009 o crescimento projectado 
é de 6%. Portanto, vai haver perda de receitas, 
não porque elas vão diminuir em valores abso-
lutos, porque isso é impossível. A arrecadação 
de receitas fi scais está alavancada à dinâmica 
do crescimento económico. Mas vamos crescer 
muito menos em 2009 do que temos vindo a 
crescer nos últimos anos. 

A proposta orçamental diz que se vai apertar 
com a fraude fi scal. É por esta via que o Estado 

vai manter o nível de cobrança do Estado?
Vai haver uma diminuição das receitas fi scais. 

O lado das despesas teve que ser adequado. 
Nós vamos apostar na vertente do combate à 
fraude fi scal. Se não o fi zermos eventualmente 
passaríamos de um crescimento em torno dos 
15% para um crescimento médio de 3%. Ou 
seja, a redução não é tão acentuada porque neste 
momento a DGCI detém instrumentos, mais 
efi cientes, que permitem combater a evasão e 
a fraude fi scais. 

Mas como é que se vai compensar isso pelo 
lado das despesas? 

Primeiro há uma contenção das despesas 
de funcionamento dentro do possível, porque 
as despesas com pessoal ainda vão crescer 
19%, mas o que vai acontecer é que como nós 
amortizámos nos últimos anos a dívida pública, 
particularmente a interna, em 2009 o Estado terá 
alguma capacidade de endividamento interno. 
E vamos utilizar essa capacidade para fi nanciar 
parte do programa de investimentos. 

O governo passa a cobrar menos impostos 
porque pode-se dar ao luxo de permitir desa-
fogo fi scal ou há uma outra motivação que eu 
pessoalmente não consigo perceber?

A razão para a redução da carga fi scal é de 
natureza económica. Quem analisa a política 
fi scal do governo de 2001 a 2008 vê que apenas 
em dois anos o governo não tomou medidas de 
redução da carga fi scal. Ou através do mínimo de 
existência, ou através da redução do IUR/PS-PC, 
que já tinha acontecido, ou através da actuali-
zação dos escalões de rendimento, que fi zemos 
para o OE de 2008. Resumindo, o governo de 
2001 a esta parte tem vindo a reduzir de forma 
consistente a carga fi scal. Como é evidente, não é 
possível todos anos reduzir nas PS ou PC. Temos 
que construir espaço fi scal para tomar medidas 
deste género. E o termos feito é que nos leva a 
tomar estas medidas agora. 

E por quê?
Não só porque construímos um espaço fi scal 

mas também porque também temos espaços para 
o endividamento interno. 

E também da assunção que se paga muitos 
impostos em Cabo Verde?

O governo reconhece que a carga fi scal em 
Cabo Verde é elevada. E mais, o governo reco-
nhece que Cabo Verde, do ponto de vista fi scal, 
ainda não é competitivo. 

OK, apesar do eventual mérito desta di-
minuição fi scal, há quem diga que ela con-
templa sobretudo determinados escalões da 
administração pública. Mais, os sindicatos 
não acreditaram na bondade desta iniciativa. 
O que diz disto?

A combinação redução da carga fi scal e ajus-
tamento salarial vai permitir compensar a perda 
do poder de compra. Combinando-se os dois 
factores nos escalões de maior concentração da 
massa salarial, que é o escalão 2 e o escalão 3, 
chega-se a 6 e 6,5%. 

Os sindicatos falaram do escalão que tem es-
tado isento. Ora, do ponto de vista fi scal, o que 
acontece é que esses escalões têm gozado de uma 
situação preferencial. Enquanto os outros escalões 
de rendimento, nos últimos 10 anos, têm sido cha-
mados a pagar impostos, estes estavam isentos. 
Portanto, quando há medidas de redução da carga 
fi scal, os que estão isentos não são benefi ciados. 
Porque na verdade já gozavam uma situação be-
néfi ca e preferencial nos anos anteriores. 

- Em termos práticos, não vão ver o seu 
rendimento aumentar com o ajustamento 

o sector bancário 

cabo-verdiano, apesar 

de gerir algumas linhas 

de microcrédito, não 

está vocacionado para 

entender e trabalhar 

com as PME. 



7 DE NOVEMBRO DE 2008  7ECONOMIA

salarial. É este o raciocínio dos sindicatos. 
- Vão receber o ajustamento salarial de 2,5%. 
Mas o seu bolo fi nal não vai crescer na mes-

ma proporção das outras categorias. 
Exacto. Se houve anos que foram tratados de 

forma mais bondosa pela administração fi scal é 
normal que não benefi ciem agora. Mas há um 
segundo aspecto: este escalão defendido pelos 
sindicatos é residual, não tem peso na adminis-
tração pública a ponto de pôr em causa a bondade 
desta iniciativa. 

Ou seja, esse sector já não é a base pira-
midal, em termos de recursos humanos, da 
administração pública?

Exactamente. 

PME

E em relação às PME. O governo assume 
que havia um défi ce de políticas em relação 
a esse sector. O OE de 2009 contempla de que 
forma esse sector?

Basicamente vão ser tomadas três medidas. A 
primeira é a questão fi scal. A segunda é a criação 
da Agência de Desenvolvimento Empresarial e 
Inovação (ADEI), que vai ser uma agência virada 
e vocacionada para as PME. A terceira grande 
medida vai ser a criação de uma instituição de mi-
crofi nanças, exclusivamente virada para as PME. 

A verdade é a seguinte: o sector bancário 
cabo-verdiano, apesar de gerir algumas linhas de 
microcrédito, não está vocacionado para entender 
e trabalhar com as PME. Primeiro porque as PME 
têm uma grande difi culdade em colocar sobre a 
mesa activos colatizáveis, e sabemos que o sector 
bancário em matéria de créditos é extremamente 
conservador. Portanto, é necessário que surja 
uma instituição fi nanceira com uma perspectiva 
diferente. E essa instituição está a ser criada. Por 
outro lado, a nível do programa de investimentos, 
há um claro reforço das PME. 

Há uma verba para essa fi nalidade?
Sim. Está, se não me engano, entre 100 e 150 

mil contos. Essa verba não é a única. É essa verba 
e “mais”… Essa instituição de microfi nanças que 
vai emergir e que em princípio vai congregar 
todas as linhas de crédito que neste momento 
existem espalhadas pelo sector bancário e cuja 
gestão não tem sido a mais correcta, porque não 
se coaduna com as necessidades das PME. 

E essa entidade virada para o microcré-
dito é para surgir quando?

Eu vou ser sincera. O prazo que o primeiro-
ministro me deu foi Dezembro de 2008. Eu neste 
momento estou em contra-relógio, e se esse 

prazo não for cumprido, no máximo, sê-lo-á, 
nos primeiros meses de 2009. 

É que volta e meia o país é bombardeado 
com boas iniciativas ou boas intenções que, 
depois, não passam disso. A minha dúvida é 
se esse não é mais um caso.  

Não, eu pelo menos estou pessoalmente 
empenhada nisto. Tenho recebido uma pressão 
muito grande do senhor PM para que essa ins-
tituição seja criada e penso que neste momento 
estão reunidas as condições para que isso venha 
a acontecer. 

Para além deste banco de micro-crédito, 
que outras medidas de incentivo às PME estão 
contempladas neste OE?

As PME enfrentam basicamente três gran-
des difi culdades – capital humano, acesso ao 
capital e acesso aos mercados. Em relação ao 
capital humano, a forma que o OE encontrou 
para responder a essa necessidade é através do 
programa de formação profi ssional. Neste capí-
tulo o programa para 2009 é de 300 mil contos. 
E essa formação profi ssional é essencialmente 
dirigida às necessidades das PME. Para o acesso 
ao capital é a tal instituição de microfi nanças que 
vai ser criada. E o terceiro eixo tem a ver com o 
acesso e unifi cação do mercado. 

Ou seja, tem a ver com a possibilidade 
daquela empresa do sr. José, no Fogo, poder 
aceder ao mercado do Sal. É este pequeno 
problema que temos de resolver. Santo Antão, 
Santiago, S. Nicolau, todas as ilhas. Isto exige 
duas coisas: melhoria drástica dos portos e uma 
rede fi ável de transportes marítimos. Daí o pro-
grama de investimentos para portos, em 2009, 
ser ambicioso, o que justifi ca o valor elevado 
contemplado. Há o porto da Palmeira, o porto do 
Vale dos Cavaleiros… E ainda em 2009 vamos 
estar em condições de avançar com o porto do 
Porto Novo.

A sua ampliação?
Sim. Portanto, 2009 vai ser, de facto um 

ano dedicado ao início de um processo de den-
sifi cação e modernização da rede portuária de 
Cabo Verde. 

INFLAÇÃO E DESEMPREGO

Falemos de infl ação. Aqui o governo fala 
numa infl ação entre 2 e 3%, quando neste 
momento temos uma infl ação acima dos 6%. 
Em que base para fez previsão? 

Estamos a prever uma redução. O mercado 
de futuros para os produtos combustíveis aponta 
para uma média relativamente inferior a 2008. 
Aliás, nos últimos meses de 2008 já começámos 

a sentir isso. Por isso estamos seguros de que a 
infl ação em 2009 será menor. 

Tem dado para verifi car que nos últimos 
anos não tem havido uma coincidência entre 
a previsão e a infl ação que se regista no fi m. 
E é por isso que os sindicatos se mostram 
muito desconfi ados em relação às iniciativas 
do governo. Este descontrolo, se é que se lhe 
pode chamar assim, se deve a quê?

Não é descontrolo. Assim como houve anos 
em que nós dissemos que a infl ação era de 1% 
e houve 3%, também há aqueles em que nós 
dissemos que era 3 e foi 1%. O estranho é que 
os sindicatos só se lembram dos anos em que a 
previsão fi cou além da previsão. Não se lembram 
quando a coisa foi ao contrário. Por exemplo, em 
2000 houve uma defl ação de -2,4% e quanto foi a 
taxa de actualização salarial? – 3,3%! Em 2001 a 
taxa de infl ação foi de 3,7%, estávamos em crise 
profunda, e não houve actualização salarial. Em 
2002 a infl ação foi de 2,9% e a actualização sala-
rial foi de 2,5%. Em 2003, a infl ação foi de 1,2% 
e o ajustamento foi de 2,5%. Em 2004 tivemos 
outro ano de defl ação de -1,9% e não houve vez 
nenhuma que prevemos a defl ação. 

Chegando a 2006, com as diferenças acumu-

ladas de 6,5%, os ajustamentos salariais foram 
superiores, em média, às taxas de infl ação, ou 
seja, nesse período houve um ganho do poder de 
compra em 6,5%. E nem estamos aqui a ter em 
linha de conta as medidas de natureza fi scal. 

Portanto, aqui temos de fazer contas objecti-
vas. Dizer que o governo manipula as informa-
ções sobre a infl ação não é verdade. Até porque 
a inflação em Cabo Verde é essencialmente 
importada. Nós vamos aos relatórios do Banco 
Mundial, do FMI e da União Europeia retiramos 
esses valores e é com base neles que projectamos 
a nossa infl ação. Nisso tanto se pode acertar com 
a previsão como não. 

Portanto, do seu ponto de vista, a infl ação 
não pode constituir um factor de divergência 
entre o governo e os sindicatos?

Analisando esses números, em princípio, 
não devia ser. Porque, como demonstrei, entre 
2000 e 2006 o diferencial é positivo em 6,5%, 
isto sem entrar em conta com as medidas de re-
dução da carga fi scal. Agora, de facto, em 2007 
e 2008 tivemos dois anos em que a infl ação foi 
superior à actualização salarial, mas mesmo 
assim isso não afectou grandemente os ganhos. 

O que nós propusemos visa exactamente isso: 
a redução da carga fi scal de pessoas colectivas 
e pessoas singulares. O que é que nós fazemos? 

Devolvemos ou aumentamos o rendimento 
das famílias, combinando redução da carga 

fi scal mais ajustamento salarial e devolvemos 
competitividade às empresas. 
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E se levarmos em linha de conta a redução da 
carga fi scal o diferencial entre a infl ação e os 
salários aumenta. 

Um outro problema social é o desemprego. 
Qual é o nível de desemprego que o governo 
conta?

Eu aqui vou ser muito sincera, e esta tem 
sido sempre a minha atitude, porque não sei 
posicionar-me de outra forma. Neste momento o 
governo, ou seja, o Ministério das Finanças, do 
ponto de vista estatístico, não consegue projectar 
o número de postos de trabalho que vão ser criados 
em 2009. Por duas razões: a primeira, porque neste 
momento quem cria mais emprego em Cabo Verde 
é o sector privado e não o sector público. Já lá vai 
o tempo em que o grande empregador era o sector 
público. Hoje é o sector privado. 

O segundo aspecto é que os nossos meca-
nismos de recolha de estatísticas de emprego 
precisam ser afi nados. Nós temos basicamente 
dois instrumentos: o inquérito semestral ao em-
prego e o QUIBB. E a verdade é que esses dois 
instrumentos têm amostras diferentes. Ora, do 
ponto de vista estatístico as regras nos dizem que 
quando há duas recolhas com amostras diferentes 
os resultados não podem ser comparados. Quan-
do dizem que a taxa de desemprego aumentou 
de 18 para 22% está-se a comparar os dados de 
duas fontes diferentes. Neste momento, a última 
informação que temos é o do último QUIBB que 
diz que o desemprego está em torno de 22, 22%, 
e este dado é da responsabilidade do INE. 

Mas essas entidades não conseguem fazer 
um cálculo de forma mais regular? 

O que tem acontecido é que o inquérito se-
mestral ao emprego devia ser feito duas vezes 
por ano, mas isso não tem sido possível. Tem 
sido feito anualmente. O QUIBB é que tem sido 
feito de dois em dois anos. 

TERRENOS

Na apresentação inicial que fez referiu-se 
aos terrenos que estão a sofrer e bloqueios de 
um lado e doutro. Este é um problema que se 
pretende resolver ou é algo que está acima do 
MF e por isso nada pode fazer?

É um problema que está sendo resolvido. 
Todos nós gostaríamos que isso fosse resolvido 
num timing mais curto. Isso seria possível se 
Cabo Verde tivesse um cadastro. Aliás, se Cabo 
Verde tivesse um cadastro talvez esse problema 
nem existisse. E como não temos cadastro, e 
como há uma grande indefi nição e uma grande 
ambiguidade quanto aos registos de propriedade 
dos terrenos, a solução deste problema tem sido 
mais difícil e portanto mais complicada. 

Isto pode estrangular o crescimento da 
economia de Cabo Verde ou não?

Se eu lhe disser que isso não está a ser um 
freio eu não estaria a ser sincera. Se o problema 
da transacção patrimonial em Cabo Verde fosse 
fl uida, transparente e rápida, isto, como é evi-
dente, ajudaria a alimentar qualquer máquina 
económica. O facto de não ser introduz areia na 
engrenagem até recentrarmos a questão, que é: 
o Estado deve gerir o seu património fundiário 
e ninguém deve se atrever a açambarcar aquilo 
que é do Estado porque o que é do Estado é da 
nação, e o que da nação é da sociedade, e o que 
é da sociedade é dos contribuintes. 

Mas as câmaras municipais dizem que os 
terrenos das CM é dos munícipes, e cada um 
vai gerindo este problema da forma que lhe 
dá mais jeito. 

Não há uma situação que seja, que eu me 
lembre, em que as CM acusem a Direcção 

Geral do Património de ter vendido terrenos do 
município. Mas há casos, vários, de CMs que 
andaram a vender terrenos do Estado. 

Essas CM reivindicam esses terrenos 
como sendo seus. 

Não, a lei neste aspecto é clara. Os terrenos 
das CM são terrenos das sedes municipais. 
Isto está na lei. Qualquer outra interpretação 
é abusiva. 

AVISOS AOS ESPECULADORES 

Continuando nos terrenos, mas indo um 
pouco lá fora. Por causa da crise internacio-
nal, há operadores que já propuseram ao 
governo uma moratória ou um reescalona-
mento da dívida relativa aos terrenos que 
adquiriram ao Estado. Em que pé está esse 
dossier?

O governo mostra-se aberto. Mas não 
a aceitar os pedidos de moratória. Estamos 
dispostos a sentar com esses operadores pri-
vados e analisar caso a caso. Haverá casos em 
que a necessidade é óbvia mas também não 
deverão faltar aqueles em que se quer tomar 
uma boleia.

E não está para boleias?
Eu não estou para boleias. O assunto terá 

de ser analisado caso a caso. Porque, grande 
parte desses investidores, no início do processo, 
declararam-se como sendo investidores com 
grande capacidade para realizar estes e outros 
investimentos. Ora, capacidade fi nanceira que já 
tinha sido mobilizada antes da crise. Portanto, eu 
não entendo como é que, de repente, toda essa 
capacidade se evapora. Acredito que haverá 
aqueles que não tenham contratado fi nanciamen-
tos, créditos, e que agora se vêem entre a espada 
e a parede. E aqui há abertura do governo para 
resolver esta questão porque, o governo quer que 
os investimentos sejam realizados. 

Mas há um aspecto positivo nesta crise 
internacional. O governo tem aqui uma opor-
tunidade para distinguir o trigo do joio. Quem 
é investidor e quem é especulador. É ou não é? 
Uma crise tem sempre o seu aspecto positivo. Eu 
ao sentar-me com um investidor para negociar 
uma moratória, de certeza que vou entender 
quem é o meu interlocutor. É um investidor ou 

é um especulador? Interessa ao governo, ao país, 
distinguir isso. 

E se fôr especulador, o que irá fazer?
Ao especulador vamos fechar a malha. O que 

é que o país precisa? Precisa que se realizem os 
investimentos. O governo não pode alimentar 
actividades especulativas, não deve. O país pre-
cisa é que o investimento directo estrangeiro e as 
promessas se concretizem. É isto que alimenta a 
máquina económica. 

Esta é também uma oportunidade de 
afugentar os eventuais aventureiros desse 
sector?

Nós queremos que os investidores com capa-
cidade fi nanceira realizem os seus investimentos. 
Mas não nos trazem nenhuma mais valia aqueles 
que conseguiram ou adquiriram terrenos, numa 
perspectiva essencialmente especulativa, muitas 
vezes sem parceiro fi nanceiro e tecnológico. 

PIB DE DOIS DÍGITOS

Levando esse mesmo raciocínio – “crise 
não pode ser uma desculpa” – para a esfera do 
Estado. E aqui trago uma crítica da oposição 
que diz que o governo usa a crise internacio-
nal como desculpa para coisas que devia ter 
feito e não fez. Tem sustentação?

Eles têm de me dizer estas coisas para 
responder. 

Veja o caso do prometido crescimento de 
dois dígitos. Hoje, com a crise esse “compro-
misso” deixou de ser possível. Este é apenas 
um exemplo. 

O crescimento económico de dois dígitos 
está no programa do governo, que não fala de um 
crescimento médio de dois dígitos durante esta 
legislatura. Diz que se iria trabalhar para atingir 
o crescimento de dois dígitos. Posto isto, gostaria 
de lembrar que esse crescimento foi atingido em 
2006, 10,8%. 

Na altura tivemos uma discussão sobre 
isso. Não sei se se lembra.

É verdade, mas hoje isso já não é só uma 
estatística do governo de Cabo Verde ou do INE. 
É também do FMI e do Banco Mundial.

E foi um caso excepcional. 
Essa foi a minha posição. Quando fui in-

terpelada se isso era uma nova tendência eu 
respondi, abertamente (eu não tenho cartas na 
manga): “Não, o governo ou o MF não tem 
condições de dizer que isto é o início de um 
novo capítulo. Porque poderá ser um caso iso-
lado”, e é o que se veio comprovar. Crescemos 
de facto 10,8% em 2006, mas crescemos 6 ou 7% 
em 2007. Como é evidente, em contexto de crise 
internacional voltar a atingir esse crescimento de 
2006 torna-se mais difícil. 

Por isso mesmo a pergunta: o crescimento 
entre 6 e 7% em 2009 é plausível?

Neste momento, com a informação dis-
ponível, quer em termos internacionais, quer 
internos, é o que a estimativa nos diz. 

Obviamente, que se o preço do crude, 
manter as actuais tendências, vem benefi ciar 
este OE. 

Vem. O OE e a própria economia do país 
porque somos importadores líquidos e tomadores 
de preços. 

Nos cálculos do governo qual foi a estima-
tiva utilizada para o preço do barril?

Nós trabalhamos com a média que varia entre 
70 e 90 dólares. 

Há um aspecto 

positivo nesta crise 

internacional. O 

governo tem aqui 

uma oportunidade 

para distinguir o 

trigo do joio. Quem 

é investidor e quem é 

especulador.
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Adiar a taxa rodoviária 
foi um «grande erro»

Para o próximo ano estão anunciadas 
algumas medidas que não são populares. 
Aliás, por causa disso, algumas delas tive-
ram de ser adiadas. Por exemplo, o governo 
foi obrigado a recuar em relação à taxa 
rodoviária...

Grande erro. 

O recuo?
O facto de a sociedade civil e o grupo parla-

mentar do MpD não terem entendido esta medida 
de politica económica. 

Mas o governo adiou-a.
Sim, mas o que quero dizer é que esta 

medida é fundamental. E eu vou continuar a 

defendê-la com espada, metralhadora, com o 
que vocês quiserem. Ela é fundamental pelas 
seguintes razões: o OE, o que equivale dizer o 
dinheiro dos contribuintes, mais o fi nanciamen-
to externo que conseguimos mobilizar, grande 
parte destes recursos estão a ser canalizados 
para a construção de estradas. É um património 
importantíssimo que tem de ser gerido e manti-
do. O ideal – e isso outros países já notaram –, é 
que o mecanismo que fi nancia ou deve fi nanciar 
a manutenção de estradas, esteja fora da lógica 
orçamental ou da natureza quase volátil dos OE. 
E o que nós pretendemos foi exactamente acti-
var o mecanismo de fi nanciamento autónomo 
da manutenção de estradas em Cabo Verde para 
que, mesmo em ano de aperto orçamental, as 

estradas em Cabo Verde tenham recursos para 
continuarem a funcionar em condições ideais 
de segurança e conforto. 

Mas há um outro factor que é um proble-
ma de justiça. Quem utiliza é que é chamado 
cuidar da sua manutenção. Neste momento 
não. Quem utiliza e quem não utiliza paga pela 
manutenção das estradas. Com a taxa só os 
que utilizam é que são chamados a pagar por 
elas. O que se pretende com a taxa é introduzir 
justiça e equidade fi scal. 

Então reitera que foi um erro não ter sido 
aplicada em taxa há três meses atrás?

Sim, porque quanto mais adiarmos a aplica-
ção desta medida pior será, na minha opinião. 

Mas também há a taxa de iluminação 
pública, para além da taxa ecológica. São me-
didas que o governo teve de adiar ou não?

Tivemos que adiar a taxa rodoviária porque o 
contexto não era o mais favorável. Eventualmen-
te não preparei a sociedade civil para perceber 
bem o alcance desta medida e aqui assumo a mi-
nha responsabilidade pelo facto. Por outro lado, 
temos a taxa de iluminação pública que é uma 
medida do Ministério da Economia e tem a ver 
com o objectivo de se encontrar uma forma de a 
Electra ser paga por um serviço que presta. 

A Electra é uma empresa essencialmente 
pública, não pagarmos pelos serviços que ela nos 
presta, para mim, é uma atitude míope. É como 
pegar numa pistola e dar um tiro no próprio pé. 
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Não faz sentido. Da mesma forma que eu já disse 
que não faz sentido o Estado ou a administração 
central dever à Electra. É outra atitude míope. 
Se a Electra fornece energia à administração 
central temos de pagar-lhe por isso. O Estado 
não pode contribuir para a derrapagem fi nanceira 
da Electra. Não faz sentido. O mesmo é válido 
para a administração municipal. 

Mas e a taxa ecológica não tinha sido 
banida com a introdução do IVA?

Não. A taxa ecológica tem um objectivo 
muito específi co. Enquadra-se nas novas regras 
associadas à nossa adesão à OMC. Ela vai ser 
alvo de alguns ajustes mas é algo que se enquadra 
perfeitamente nas regras da OMC. 

Mas aqui é uma outra briga que vai ter 
com a oposição, ou não?

A taxa ecológica já existe. É cobrada, ad 
valorem, e a ideia agora é que passe a ser cobrada 
por unidade de vidro ou garrafa de plástico. Aqui 
trata-se apenas de um ajustamento, em análise. 
Só que tal como estava não respeitava as regras 
da OMC. 

Ainda a propósito de taxas e impostos. O 
governo vai mexer no IUR para as pessoas 
colectivas e singulares, não pensa mexer no 
IVA?

Não. O IVA a 15% está perfeitamente em 
sintonia com as variáveis macro-económicas 
do país. Não é um valor exagerado. Em deter-
minados produtos básicos cobramos um valor 
abaixo dos 15%, são os casos do gás, da energia, 
transportes de passageiros, etc. 

SUBSÍDIOS 

Numa entrevista anterior disse-me que 
há demasiados subsídios do Estado e que por 
causa disso o Estado soma elevadas perdas 
pelo que se ia mexer nesta questão. A ideia foi 
avante ou fi cou apenas na intenção?

Foi para a frente. Neste momento o estudo 
está concluído e foi feito por uma equipa de 
consultores do FMI e quadros nacionais, ou seja, 
já existe uma proposta concreta que está a ser 
analisada para ser traduzida em diploma. 

Quando me fala em “diploma futuro” 
quer dizer que ainda não sabe onde é que se 
vai cortar?

Sim, ainda não sabemos, até porque se trata 
de uma medida que exige consensos. O que 
pretendemos é iniciar com o grupo parlamentar 
do MpD uma discussão em torno do estudo, 
e quando essa socialização estiver concluída 
iremos trabalhar o diploma. 

Ao mesmo tempo que tem uma posição 

crítica em relação aos subsídios deu para 
verifi car que novas entidades passaram a 
benefi ciar desse mecanismo. Estou a lembrar-
me, por exemplo, da Fast Ferry, que já con-
seguiu um subsídio de 100 mil contos sem 
sequer ter mostrado ainda trabalho. É isto, 
estou certo?...

Os subsídios previstos pelo OE têm sido 
a dois níveis. A partir de 2006 têm sido para 
energia e água, para fi nanciar parte dos défi ces 
tarifários e têm sido para as linhas não rentáveis. 
Como sabe, o sector dos transportes marítimos 
foi privatizado e ninguém pode obrigar uma 
empresa privada a fazer uma linha não rentável. 
Mas é do interesse do país que haja essa linha, 
mesmo não sendo rentável. Aí o OE tem de 
fi nanciar essa linha. É neste quadro que vamos 
também intervir com a Fast Ferry, na linha do 
que já fi zemos com outras empresas, nomeada-
mente a Polar. 

Repare as empresas de autocarros, nome-
adamente na Praia e no Mindelo, queixam-se 
de inúmeros problemas e nem por isso são 
subsidiados. É justo?

Essas empresas já contam, por exemplo, com 
um IVA mais reduzido, por isso benifi cam de 
algum conforto fi scal. Por outro lado, analisando 
a estratégia de expansão dessas empresas, dá 
para concluir que o transporte colectivo urbano 
é rentável. 

Continuando com os transportes, só que 
agora aéreos. Consta que o governo vai injec-
tar dinheiro nos TACV. É isto verdade?

Neste momento, os TACV estão numa si-
tuação bastante delicada. Tivemos uma equipa 
gestora internacional que tentou implementar 
um programa de reestruturação, que surtiu 
alguns efeitos mas não surtiu outros, ou seja, 
não conseguimos colher todos os resultados 
esperados. Em Junho deste ano há um novo 
CA que assume a liderança da empresa e é 
ele que tem a responsabilidade de concluir a 
reestruturação, de levar o barco a bom porto. 
Como é evidente, neste quadro de reestrutu-
ração da empresa, o governo – já antes como 
agora – tem de se manter aberto para fornecer 
os apoios necessários, nomeadamente os de 
natureza fi nanceira, caso sejam necessários. 
Por que é que se inicia um processo de re-
estruturação de uma empresa? Porque ela 
chegou a uma situação em que geralmente tem 
um passivo sobredimensionado que começa 
a provocar problemas de liquidez, que passa 
à tesouraria e depois falta solvabilidade e no 
fi m até rentabilidade. Como é evidente, sendo 
o Estado o accionista principal e único, ele é 
sempre chamado a assumir as suas responsa-
bilidades. 

Mas nos TACV não se está a empurrar o 
mal com a barriga?

Qual é o mal?

Má gestão, mais gente do que o necessário, 
etc., etc. Isto é sabido. 

Por isso é que temos de dar continuidade ao 
processo de reestruturação, e isso tem custos.

O Gilles Filliatreault tentou isso e consta 
que não conseguiu. O que é que esta gestão 
vai fazer?

Por ter colocado esta gestão o governo acre-
dita profundamente que ela continue. 

Como economista e ministra acredita nos 
rumos que a TACV tem?

Neste momento o que eu gostaria de dizer à 
comunicação social é que eu acredito na actual 
equipa de gestão e fi caria por aqui. 

Não vai fi car por aqui porque ainda tenho 
umas perguntas por fazer. É ou não verdade 
que o Estado vai injectar 100 mil contos na 
TACV agora?

O apoio fi nanceiro ainda não está dimen-
sionado. 

É mais ou menos isto?
Vamos apoiar fi nanceira naquilo que for 

necessário. 

Outro caso crónico é a Electra. Há tempos 
a Electra recorreu à Bolsa de Valores, através 
de títulos obrigacionistas, e quando chegou a 
hora do reembolso teve de pedir socorro ao 
governo. Que fazer com a Electra? 

A Electra só tem uma solução, é realizar 
os investimentos que têm de ser realizados. 
Não há outra solução. Durante anos houve 
investimentos estruturantes que deviam ser 
feitos e não foram. E neste momento estão a 
ser realizados. É a central única de Santiago, 
é a dessalinização, são, enfi m, vários inves-
timentos estruturantes que têm de ser feitos. 
Só com eles, combinados com uma politica 
comercial e de cobrança, é que a Electra po-
derá ganhar fôlego. 

E só depois disso é que se pode falar na 
sua privatização?

Continua sobre a mesa a busca de um par-
ceiro estratégico para a Electra. 

E já há algum no horizonte?
Nós acreditamos que o sector privado 

energética em Cabo Verde, particularmente 
na componente produção. É que a produção 
de energia em Cabo Verde não deve ser 100% 
pública, aliás, já não é. Veja-se o caso da Boa 
Vista. Portanto, esse é um sector que já está 
aberto ao sector privado nacional e estran-
geiro, há várias propostas sobre a mesa e já 
temos experiencias como a da Boa Vista para 
nos mostrar o caminho que devemos seguir. E 
com certezas.

Voltando ao OE, concretamente ao seu 
financiamento. Ainda é predominante ex-
terno?

O programa de investimentos é fi nanciado 
em 33 por cento com recursos internos e 67% 
com recursos externos. 

Esses 67% estão garantidos?
Sim, estão. 

Então no que a este item diz respeito o OE 
não fi cou abalado pela crise internacional?

Não. O fi nanciamento externo que está ins-
crito no OE de 2009 está garantido. 

Cab

Neste momento, os TACV estão numa 
situação bastante delicada. Tivemos uma 
equipa gestora internacional que tentou 

implementar um programa de reestruturação, 
que surtiu alguns efeitos mas não surtiu 

outros, ou seja, não conseguimos colher todos 
os resultados esperados.

Falemos dos bancos. Cabo Verde procura 
ser uma praça fi nanceira internacional e este 
fi m-de-semana, como sabe, houve o colapso do 
BPN em Portugal. Como vê o problema tendo 
em conta que o caso passa por Cabo Verde? 

Eu soube da notícia ontem (domingo) e a 
entidade de supervisão, o Banco de Cabo Ver-
de, no momento em que estamos a falar, ainda 
não prestou as informações necessárias. Mas 
irá fazê-lo. 

De qualquer forma é um sinal sério do 
que pode acontecer a partir de Cabo Verde, 
não?

Eu ainda não tenho todos os dados sobre 
o assunto. Apenas sei o que toda a gente sabe, 
que o Banco Insular era um dos principais 
veículos de negócios para a realização de 
um conjunto de ilicitudes. O governo irá ser 
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informado detalhadamente desta situação pelo 
governador do BCV. 

Já é possível saber se isto abala ou não 
a pretensão de Cabo Verde ser uma praça 
fi nanceira internacional?

Eu penso que não. O nosso discurso político 
sobre esta matéria tem sido muito claro. Ainda na 
sexta-feira, na conferência internacional organi-
zada pelo BCV, voltámos a dizê-lo. O processo 
de construção e afi rmação da praça fi nanceira 
internacional tem dois grandes pilares: o pilar 
da credibilidade e o pilar da competitividade 
fi scal. Nós sempre dissemos que não queríamos 
que Cabo Verde fosse um paraíso fi scal. No que 
toca à credibilidade, eu penso que Cabo Verde 
já deu provas claras. 

Dou-lhe só um exemplo, no Conselho de 
Ministros da última quinta-feira foi aprovado 

uma proposta de lei, que o governo vai levar ao 
parlamento, de revisão da lei de branqueamento 
de capitais, fechando-a ainda mais, tornando-a 
numa malha mais estreita. Enfi m, é uma lei que 
com outros instrumentos já existentes que vão 
permitir às autoridades cabo-verdianas intervir 
quando for necessário. Portanto, há uma vontade 
política clara, inequívoca, nesta matéria. Em re-
lação ao caso BPN/Insular, como há-de entender, 
eu tenho que ter todos os elementos para me 
poder pronunciar com propriedade. 

Falou desse encontro internacional orga-
nizado pelo BCV para assinalar os 10 anos 
do acordo de cooperação cambial. Nesse 
encontro voltou-se a discutir a eventualidade 
de Cabo Verde optar pelo euro. Houve quem 
defendesse que Cabo Verde deve voltar a 
tratar desse assunto com Portugal e outros 

bo Verde, Off shore
que dizem que não, que Cabo Verde deve 
fazê-lo directamente com Bruxelas. O que 
pensa disso?

Qualquer decisão em matéria de euroização 
da economia cabo-verdiana passa pelo Banco 
de Portugal e pelo Banco Central Europeu. Pri-
meiro, como sabe, a política monetária e cambial 
a nível da UE é da competência do BCE. Mas, 
por outro lado, nós temos um relacionamento 
de forte lealdade e cooperação entre o nosso 
Banco Central e o Banco de Portugal, daí res-
ponsáveis seus terem sido convidados para este 
encontro. Por isso não faz sentido fazermos isso, 
eventualmente, à margem do BdP. Além disso, 
ainda nós estamos tão-somente num período de 
refl exão, muito aberto, muito transparente, so-
licitando a contribuição de todos. É um cenário 
entre tantos. Agora que a crise actual não ajuda 
muito, não ajuda. 

O processo de construção 
e afi rmação da praça 

fi nanceira internacional 
tem dois grandes 
pilares: o pilar da 

credibilidade e o pilar da 
competitividade fi scal. 




