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CRÉDITO AUTOMÓVEL

GMAC
cessa novo
financiamento
A GMAC Financial, detida
maioritariamente pela Cerberus
Capital Management, anunciou
ontem que vai deixar de
conceder novos financiamentos
para a aquisição de automóveis
em sete países europeus,
incluindo Portugal. De acordo
com a Bloomberg, a GMAC
Financial deixará de atribuir
novos financiamentos em
Portugal, na República Checa,
na Finlândia, na Grécia, na
Noruega, na Eslováquia e
em Espanha.

SAÚDE

Portugal mais
caro em 60%
dos fármacos
A ANF – Associação Nacional
das Farmácias estima que 61%
dos medicamentos em
Portugal tem preços superiores
à média praticada nos quatro
países que servem como
referência, nomeadamente
Espanha, França, Itália e
Grécia. A conclusão resulta de
um estudo divulgado pela ANF,
para explicar por que é que,
no entender da associação,
a despesa do Ministério da
Saúde com medicamentos
não está controlada.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

CGD premeia
“design”
português
A Caixa Geral de Depósitos
(CGD) e o Centro Português
de Design (CPD) realizaram
uma parceria de três anos para
promover o “design” nacional.
No âmbito do acordo, as
entidades lançaram três
galardões. O prémio Sena
da Silva distingue empresas
e profissionais de “design”.
O prémio Daciano da Costa
premeia jovens “designers” de
produto e o prémio Sebastião
Rodrigues distingue jovens
“designers” de comunicação.

BANCA

BFA dá crédito
a militares
angolanos
O Banco de Fomento Angola
(BFA), controlado pelo BPI,
e as Forças Armadas
Angolanas assinaram ontem
em Luanda um protocolo que
visa facilitar o acesso ao
crédito bancário a cerca de
60 mil oficiais e sargentos.
O BFA vai assegurar o acesso
em condições preferenciais
a um conjunto de serviços,
designadamente conta
ordenado e créditos ao
consumo, habitação e pessoal.

TRANSPORTES

Transportadores apresentam
queixa na AdC contra o Estado

Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

AAssociação Rodoviária deTrans-
portadores de Pesados de Passagei-
ros (ARP) acusa o Governo de dis-
criminar e prejudicar “há vários
anos” as transportadoras que não
actuam no transporte regular de
passageiros (as“carreiras”),ao per-
mitir que incentivos para a renova-
çãodasfrotasdotransporte regular
sejam aplicados na compra de veí-
culosparaoutrosserviços.Fartosdo
silênciodasObrasPúblicas,osmem-
bros da ARP vão dia 5 de Novem-
broapresentarqueixanaAutorida-
de da Concorrência (AdC).

Em causa estão os quatro mi-
lhõesdeeurosanuaisdadospeloEs-
tado em incentivos à renovação da

frotaparaasempresascommaisde
três concessões rodoviárias de pas-
sageiros. Segundo acusa Rui Pinto
Lopes, presidente da ARP, as trans-
portadoras com acesso a estas aju-
dasestãoa investiros subsídiosnão
emautocarros de carreiras,mas em
veículosparaserviçosnãoregulares,
atacando assim o mercado das em-
presasquenãoactuamnascarreiras
de“formadesleal”,jáquetêmaces-
so a autocarros subsidiados.

“Ossubsídios sãosóparaasem-
presascommaisdetrêsconcessões”,
explica o responsável da ARP, “e
como não há supervisão sobre a
aplicaçãodosdinheirosconcedidos,
as transportadoras investemessedi-
nheiro em autocarros de turismo,
em vez de veículos para o transpor-
teregular”,apontaRuiLopesaoNe-

gócios,quecalculaem“90%”osca-
sos de atribuição de subsídios em
que tal situação ocorre.“Se não é
verdade, então metam os autocar-
roscompradosnosúltimosdezanos
comestes incentivosnumlocaleva-
mos lá confirmar”, desafia mesmo.

SegundoaARP,emMaio foi en-
tregue à secretaria de Estado dos
Transportes (SET)umapropostade
alteração ao sistema de incentivos
que, até ao momento, não teve res-
posta. A ARP sugeriu ao Governo
duas alterações ao sistema.“Ou to-
dospodemconcorreraos incentivos
ou então o Governo passa a moni-
torizaraaplicaçãodestessubsídios...
Os ‘lobbys’ são muito fortes e não
deixam tocar na questão”, desaba-
faRuiPintoLopes.Semrespostado
Governo “decidimos avançar com

a queixa naAdC”.
A opção surgiu porque a ARP

consideraqueautilizaçãodos incen-
tivos para outros fins que não a re-
novação dos autocarros de trans-
porteregularrepresenta“concorrên-
ciadesleal”,demonstrandocomum
exemplo.“Seumaempresacompra
umautocarrode200mileuroscom
um incentivo de 50 mil, irá oferecer
umserviçomaisbaratodoqueaem-
presaquecomprouoautocarropelo
preço normal, sem o subsídio que é
para veículos de carreira”.

Caso a AdC não dê seguimento
àsqueixas,opróximopassoestáde-
cidido.“Vamos até aoTribunal Eu-
ropeu. Isto não fica assim”, garan-
tem. Já o Ministério das Obras Pú-
blicas, questionado sobre as acusa-
ções,não fez comentários.

Uma centena de empresas admite ir até à Comissão Europeia

Associação acusa | Há empresas de transporte regular a aplicar subsídios em autocarros não abrangidos pelos incentivos.

Fundada em Janeiro
de2006,aAssociação

RodoviáriadeTransportado-
resdePesadosdePassagei-
ros(ARP) contacom 107 as-
sociados,deumtotaldecer-
ca de 500 empresas no sec-
tor.Nasceudavontadededi-
versosempresários,quecon-
cluíram pela existência de
um vazioassociativonosec-
tor,jáquenenhumaassocia-
ção de transportadores re-
presentava as empresas de
passageirossemconcessões
(carreiras),ouasquenãofos-
sem agênciasdeviagens.

O que
é a ARP

PROPOSTA

Fumo no trabalho banido em toda a UE
Lúcia Crespo lcrespo@mediafin.pt

AComissãoEuropeia(CE)querba-
nir o fumo do tabaco em todos os
locaisde trabalho,incluindorestau-
rantes e bares, da União Europeia
(UE), anunciou esta semana Chan-
tal Hughes, porta-voz da CE. Bru-
xelas quer, assim, alargar a interdi-
çãodotabacoàEuropados27,uma
medida ainda não implementada
em países como aAlemanha.

Aproposta,da autoria deVladi-
mir Spidla, comissário europeu do
EmpregoeAssuntosSociais,encon-
tra-se,para já,numafasepreliminar.
A CE vai começar agora a debater
otemacomsindicatoseadministra-
doresdeempresas.Umanova legis-
lação só entrará em vigor após um

novo mandato na presidência da
CE, salientou a porta-voz.

AmaioriadospaísesdaUEjáim-
plementoumedidasdeproibiçãodo
fumoemespaçospúblicosfechados.
O país europeu pioneiro na interdi-
çãodofumonos locaisde trabalho,
bares e restaurantes, uma medida
implementadaem2004,foi a Irlan-
da, encarada pela Comissão Euro-
peia como um caso de referência.

Já países como a Alemanha ten-
dem a resistir aos apelos de Bruxe-
las.Alegislaçãogermânicaconside-
ra que os empregadores devem to-
mar as medidas necessárias para
proteger os trabalhadores do desi-
gnadofumopassivo.Contudo,não
prevê a interdição geral do tabaco
nos espaços fechados.

ACEconsideraestasmedidas in-
suficientes, apontando estudos da
OrganizaçãoMundialdeSaúde.Se-
gundo a OMS, fumar em lugares
públicos coloca emrisco a saúde de
700milhõesdemenoresematapor
anocercade200milfumadorespas-
sivos nos seus locais de trabalho.

EmPortugal,aLeidaPrevenção
doTabagismo,publicadaemDiário
da República a 14 de Agosto de
2007, entrou em vigor em Janeiro
de2008.Éproibidofumaremqual-
quer localpúblicofechado,comex-
cepçãodosestabelecimentosderes-
tauraçãooudebebidasqueestejam
equipados comdispositivosdeven-
tilação directa para o exterior para
proteger do fumo os trabalhadores
e os clientes não fumadores.

Irlanda | País pioneiro na interdição
é encarado como caso de sucesso.


