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ESTADOS UNIDOS

Vendas a
retalho têm
quebra inédita
As vendas a retalho nos
Estados Unidos caíram em
Outubro ao ritmo mais elevado
de sempre, o que empurra a
economia para a pior situação
das últimas décadas. As vendas
a retalho caíram 2,8% em
Outubro, registando a quarta
queda consecutiva e a maior
desde que os índices
começaram a ser feitos em
1992, anunciou o
Departamento do Comércio,
citado pela Bloomberg. “Os
consumidores estão a encolher-
se” afirmou Michael Gregory da
BMO Capital Markets citado
pela agência.

ESTADOS UNIDOS

Confiança
continua
em baixa
A confiança dos consumidores
norte-americanos continua
próxima do nível mais baixo dos
últimos 28 anos, numa altura
em que o desemprego está a
aumentar. O índice de confiança
Reuters/Universidade de
Michigan aumentou em
Novembro para os 57,9 pontos, o
que compara com os 57,6 pontos
registados no mês anterior,
quando atingiu o nível mais
baixo dos últimos 28 anos. Os
gastos dos consumidores têm
descido, acompanhando a
elevada incerteza em relação ao
desempenho da economia
norte-americana.

UE-RÚSSIA

Negociações
retomadas
em Dezembro
As negociações entre a Rússia e
a União Europeia sobre um
acordo de parceria reforçada,
que foram suspensas a 1 de
Setembro após o conflito
georgiano, serão retomadas a 2
de Dezembro, indicou sexta-feira
uma porta-voz da Comissão. O
acordo de parceria reforçada
deve substituir um outro datado
de 1997, numa altura em que a
Rússia ainda recuperava do
desmembramento da URSS. Os
europeus esperam que o novo
acordo lhes permita um maior
acesso ao mercado russo,
nomeadamente no domínio
energético.

AGRICULTURA

Mini-reforma da PAC antecipa
fim de apoios por quantidades
Filipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

A reformaintercalardaPolíticaAgrí-
cola Comum (PAC) que Bruxelas
deve aprovar esta semana antecipa
“umamudançadeparadigma”para
pós-2013“muito positiva para Por-
tugal”,segundodisseCapoulas San-
tos ao Negócios. O relator do Parla-
mento Europeu (PE) para o“health
check”da PAC aponta que os crité-
riosdeatribuiçãodasajudasdeverão
passara obedecera critérios de qua-
lidade,empregoourespeitopeloam-
biente,ao invés da quantidade e dos
bens produzidos como agora, algo
que“só pode melhorar o total rece-
bido”porPortugal,queé“prejudica-
do”pela primazia dada aos cereais,
querecebem60%dasajudas,quan-
do cá são 18% da produção.

“O mais importante é algo que
nemestá escrito,pois como fimdos
critérioshistóricosdeixadefazersen-
tidoquepermaneçaohistóricodedar
ajudaspelasquantidadesproduzidas,
algo que faz com que Portugal rece-
ba cinco vezes menos do que os ou-
tros estados-membros”disse.

O PE deve aprovar quarta-feira
apropostadeCapoulas Santospara
a reforma intercalar da PAC, que
visaprepararo terrenoparaagran-
de reforma que entrará em vigor
pós-2013.Segundo o relator,os de-
batesenegociaçõesqueanteciparam
avotação“correrambastantebem”
razãopelaqual,“semgrandescom-
promissos”,oeurodeputadofezsin-
grar as suas ideias para a PAC.
“Consegui 70% de votos favorá-
veis” salientou. Entre estas ideias
contam-sea“morte”docritériohis-
tóricodeatribuiçãodasajudas–me-
dida que fazia com que todos rece-
bessemomesmodesde2003.“Ago-
ra há um período de transição até
2013,acabando aí”.

Para o ex-ministro, a aceitação
pelos seus pares do fim deste crité-
rio mostra a vontade de se avançar
com a substituição dos critérios,
também ele históricos, das ajudas

querecebecadapaís.“Tal será sem-
pre positivo para Portugal”,diz, re-
cordando que os apoios por quan-
tidade prejudicam Portugal,devido
àmaiorprodutividadedossolosem
FrançaouAlemanha,porexemplo.

Apesar desta mudança, certo é
que o eurodeputado não conseguiu
evitarofimdofundoeuropeudere-
distribuiçãodeverbasparaodesen-
volvimento rural, uma das grandes
críticas de Jaime Silva, ministro da
Agricultura,àproposta inicialdaCE
para a mini-reforma. Contudo, sa-
lientou Capoulas Santos ao Negó-
cios,“em contrapartida conseguiu-
se que a modulação deixasse de ser
co-financiadaem25%”.Ouseja,se
até agora as verbas comunitários
que podiam ser transferidas para o
desenvolvimento rural exigiamque
oEstadoinvestisse25% dototaldos
projectos, agora deixam de exigir
qualquer verba pública.“Financei-
ramente Portugal não ficará a per-
der”garante o relator.

Fundo de redistribuição “morre” mas co-financiamento também

“Health Check” | Proposta de Capoulas Santos deverá ser aprovada depois de cinco meses de negociações.

Bloomberg

EMPREGO

Empresas vão manter postos de trabalho
Uma parte significativa das empre-
sas portuguesas pretende aumentar
oumanteroquadrodepessoal,mas
naconstruçãocivile logísticahápla-
nos para redução dos efectivos. De
acordo com um estudo da empresa
derecursoshumanosMRINetwork
Portugal,feitoa206empresasdedi-
ferentes dimensões e sectores, 78%
dos inquiridos esperam manter ou
aumentaronúmerode trabalhado-
resaoserviçoduranteosegundose-
mestre de 2008.

Os sectores do grande consumo

e das tecnologias de informação li-
deramnas intençõesdeaumentaros
seus quadros, com todas as empre-
sasamanifestar intençãodemanter
ou alargar o número de colabora-
dores.

Contudo, e comparativamente
com o segundo semestre de 2007,
há uma maior percentagem de em-
presascomintençãodereduzironú-
mero de efectivos, destacando-se
aqui os sectores da construção e da
logística.“Ao compararmos os re-
sultados deste semestre com os ho-

mólogos do segundo semestre de
2007,verifica-seumaumentode18
pontos percentuais do número de
empresas que pretendem reduzir o
númerodecolaboradores”,lê-senas
conclusões do estudo a que a Lusa
teve acesso.

Nosectorda logísticaedistribui-
ção, 36% das inquiridas afirmou
pretenderdiminuironúmerodeco-
laboradores, enquanto na constru-
ção e obras públicas 25% das em-
presas manifestou intenção de cor-
tar nos postos de trabalho. LUSA

O Ministério da Agricultura
“reservou”499,1milhõesde

eurosdoseuorçamentopara2009
para o Programa de Desenvolvi-
mento Rural (Proder), programa
que em 2008 recebeu 234,2 mi-
lhões de euros e em 2007 ainda
menos. O Proder, conformerefere
a tutela, “é o principal instrumen-
topolíticodoMinistériodaAgricul-
tura”erecebeassimumincremen-
to de 130% nas suas verbas. Além
deste,oorçamentodaAgricultura,
cujasdespesasrecuam30milhões
para2,05milmilhões,prevêumto-
tal de 612 milhões de euros parao
Programa Agricultura e Desenvol-
vimentoRural –mais60%queem
2008–emais76%paraoLEADER,
que receberá34 milhões. FPC

Proder com
€500 milhões
em 2009

ALGUMAS MUDANÇAS
DA PAC INTERCALAR

Agricultores com menos de €5
mil de ajuda não têm modulação.

Limite mínimo de €250 para
atribuir ajudas é “chumbado”.

Primeira instalação de jovens
pode receber até €75 mil (+36%).

Montantes transferidos para Pilar
2 financiados a 100%.

Quotas leiteiras crescem 1% ao
ano nas 2 próximas campanhas.

Fim de restituições à exportação
de cereais e intervenção continua.

Emprego e segurança entram
nas contas das ajudas.

Apoio fica dependente da produção
até 2013 em várias áreas.

A excepção são os
sectores da construção
e da logística,
que esperam
reduzir o número
de trabalhadores
até ao final de 2008.

Nota
A análise técnica da Câmara
dos Técnicos Oficiais de
Contas, que habitualmente
é publicada à segunda-feira
sairá, excepcionalmente,
amanhã, terça-feira.
Aos leitores, as nossas
desculpas pelo incómodo.
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