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Seguros
podem
perder
controlo

Riscos nas
seguradoras
O presidente do
Instituto de Seguros
de Portugal (ISP) diz
que não há garantias
absolutas de que
casos como o BPN e
o BPP não se repitam
nas seguradoras:
“Não há modelos de
supervisão imunes a
tudo, à prova de bala
ou infalíveis.”

Manter medidas
preventivas
Fernando Nogueira
insiste que é preciso
manter o controlo da
situação. “É função
dos supervisores”
evitar que as
seguradoras caiam
numa situação
dessas.” O presidente
do ISP afirma que “é
isso que o ISP tem
feito”.

Ciclo de
recuperação
O sector caiu 4% no
primeiro trimestre do
ano, mas registou um
aumento de 70% nos
PPR (planos de
poupança) face a
igual período de 2008.
“Entrámos num ciclo
de recuperação, o
que não significa que
a crise esteja
ultrapassada”, afirma.

ISP

O Ministério das Obras Públi-
cas, que tutela a TAP, não sabia
da operação de cedência de recei-
tas futuras a que a transporta-
dora recorreu para receber 228,8
milhões de euros em 2006, um
financiamento cuja factura che-
ga este ano, estendendo-se até
2016.

Para o governo tratou-se “de
um acto normal de gestão da
administração da TAP e o accio-
nista, público ou privado, não
tem de saber”, reagiu Mário Lino
à notícia do i. A referência à hipo-
teca surge nas contas da trans-
portadora de 2006 e 2007, apro-
vadas pelo accionista Estado.

Em declarações ao i, o minis-
tro das Obras Públicas salien-

tou que não tinha “razão para
não estar satisfeito com a ges-
tão de Fernando Pinto”, subli-
nhando que os prejuízos de 285
milhões em 2008 “não são impu-
táveis a actos de má gestão.
Decorrem do aumento do pre-
ço dos combustíveis e da redu-
ção do tráfego provocada pela
crise global”. O ministro lem-
brou que “a equipa de Fernan-
do Pinto até aumentou as recei-

tas. Os custos é que dispararam
por causa da conjuntura”.

DÍVIDAS. Paulo Campos, secre-
tário de Estado das Obras Públi-
cas, também comentou a notí-
cia avançada pelo i. O governan-
te apontou aos jornalistas que
a operação levou a um salto nas
dívidas da TAP de médio e lon-
go prazo de 7,5 milhões para
64,8 milhões. Porém, esta dívi-
da da TAP a instituições de cré-
dito passou na realidade de 393
milhões de euros para 612
milhões; o reembolso anual a
que a TAP é obrigada é que pas-
sou de 7,5 milhões para 64
milhões de euros.

Paulo Campos referiu também
que a operação vai ser “cober-
ta por receitas futuras” e que a
TAP tem crescido de “forma sóli-
da” em número de passageiros,
ainda que este ano esteja com
uma quebra de 2,7% nos bilhe-
tes vendidos.
Filipe Paiva Cardoso

A dívida da
companhia aérea a
instituições de crédito
passou de 393 para
612 milhões de euros

Entre Janeiro e Abril deste ano a TAP vendeu menos 70 mil bilhetes

“Não tenho razão para não
estar satisfeito com a gestão
de Fernando Pinto”, garantiu
ontem Mário Lino em
declarações ao i.

Mário Lino confia

Governo desconhecia que a TAP
tinha hipotecado bilhetes até 2016

TRAMAGAL Nem só de despedi-
mentos e layoffs vive o sector
automóvel português. A Mitsu-
bishi anunciou o reforço da pro-
dução na fábrica do Tramagal
(Abrantes), que produz o mode-
lo Canter para mais de 30 paí-
ses e tem 351 colaboradores. A
marca japonesa quer aumentar
o rendimento das suas fábricas
fora da Ásia. Quem fica a per-
der é o mercado de trabalho asiá-
tico, que verá duas das suas fábri-
cas serem fechadas. T.G.S.

PORTUGAL As comunicações
por telemóvel deverão cair 10%
até ao final do ano no país, mais
que o tráfego fixo, que vai dimi-
nuir apenas 3%. Os dados resul-
tam de um estudo da ONI, que
relaciona a evolução do tráfe-
go de voz com a crise econó-
mica. O presidente executivo
da ONI acha que a crise poten-
cia o uso do fixo, que é mais
barato, e está convencido de
que aumentar os preços na rede
móvel “poderá não ser a melhor
medida” para já. J.A.V.

Comunicações
móveis vão diminuir

EUROPA É a maior sanção apli-
cada até hoje pela Comissão
Europeia no sector: a gigante
tecnológica Intel vai pagar 1,06
mil milhões de euros por práti-
cas anticoncorrenciais. “O pro-
blema não foi a quota de mer-
cado (chegou a ser de 70%), mas
terem abusado da posição domi-
nante”, frisou Neelies Kroes,
comissário para a Concorrên-
cia. A Intel terá obrigado forne-
cedores, que precisavam dos
seus microprocessadores, e super-
fícies como o MediaMarkt, a assi-
nar contratos de exclusividade.
A empresa anunciou já que vai
recorrer da decisão. M.F.R.

Intel condenada
a multa recorde
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Melhores do PSI20 Var. em %
1. Sonae Indús 1,83%

2. EDP 1,12%

3. Jerónimo M. 0,24%

4. P. Telecom 0,03%

5. Semapa 0,00%
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Ibex 35
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Piores do PSI20 Var. em %
1. Mota Engil -8,21%

2. BCP -5,27%

3. Banco BPI -5,24%

4. BES -4,88%

5. Sonae SGPS -4,56%

1 euro 0,8934 libras esterlinas

1 euro 1,5086 francos suíços
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Mitsubishi reforça
produção
em Portugal


