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Empresas 
Brasil vai investir 600 mil milhões em obras 
públicas 

Submarinos Negócio «é escuro» e serviu partidos

Programa de Aceleração do Crescimento contempla 
construção de infra-estruturas já a pensar nos Jogos 
Olímpicos de 2016. Está prevista a construção de uma linha 
ferroviária de alta velocidade entre o Rio de Janeiro e S. Paulo 

O Brasil vai contar com mais sinais de perigo a indicar «obras» 
nos próximos cinco anos. O investimento de 600 mil milhões 
de euros na recuperação ou construção de infra-estruturas 
está previsto na segunda versão do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC-2).  

Obras de saneamento, obras no sector ferroviário, rodoviário e 
eléctrico, além das despesas com a educação e com a saúde 
contemplam os propósitos do programa ontem apresentado 
em Brasília, revela o jornal espanhol «El País».  

Análise: OPA sobre Cimpor cai por terra mas luta ainda 
não terminou  

A maioria dos investimentos deverá ser realizada entre 2001 e 
2014. Acontece que o presidente Lula da Silva já não estará, 
nessa altura, à frente do país, pelo que o PAC-2 tem sido 
encarado, pela oposição, como um legado que o presidente do 
Brasil quer deixar à candidata indicada pelo Governo, para as 
próximas presidenciais.  

Dilma Rousseff é mesmo apelidada de «mãe do PAC», pelo 
facto de ter sido o seu ministério (da Casa Civil) a gerir o 
projecto. O objectivo do PAC-2 ficou claro: «Brasil vai voltar a 
crescer» era o que dizia o slogan da apresentação do 
programa.  

Cimpor: Votorantim e Camargo Corrêa assinam acordo  

Na base da criação do PAC, cuja estreia se deu em 2007, 
estão os investimentos no interior do Brasil, onde há regiões 
muito pobres.  

No entanto, a segunda versão do programa está mais 
direccionada para os centros urbanos. Ainda assim, as classes 
mais baixas poderão contar com apoios a rondar os 114 mil 
milhões de euros para a construção de dois milhões de casas.  

Jogos Olímpicos terão impacto em várias regiões do 
Brasil  

O sector energético, sobretudo o petróleo e o gás natural, vão 
receber 190 mil milhões de euros e o sector ferroviário vai 
conhecer um novo projecto de alta velocidade, entre o Rio de 
Janeiro e S. Paulo.  

Grande parte dos investimentos em obras públicas obedece já 
ao plano traçado para os Jogos Olímpicos de 2016, realizados 
pelo Brasil. O Governo brasileiro alega que metade da 
primeira versão do PAC já foi concretizada e que os outros 
50% estão em processo de realização. A oposição revela 
outros números: diz que apenas 16% do programa foi posto 
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em prática. Certo é que o Governo já pôs o pé no acelerador, 
outra vez, para a realização de novas obras públicas.  
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