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PSI 20
+0,80%

DAX
+1,69%

Euro
Stoxx 50
+1,68%

FTSE
+0,51%

�
Mercados

Melhores do PSI20 Var. em %
1. Galp Energia +2,29%

2. BES +2,20%

3. Altri +1,85%

4. Portucel +1,82%

5. Sonae SGPS +1,24%

Índice 2779,94
Variação em %
Ano -0,97

Índice 7338,01
Variação em %
Ano -3,30

Índice 10132,6
Variação em %
Ano +2,47

Índice 5803,13
Variação em %
Ano -1,64

Índice 1287,87
Variação em %
Ano +2,33

Índice 7204,79
Variação em %
Ano +1,69

Euro vs. dólar

PSI20
+0,80%

Piores do PSI20 Var. em %
1. REN -0,93%

2. Banco BPI -0,40%

3. Sonae Indústria -0,36%

4. J. Martins -0,35%

5. ZON Multimédia -0,20%

1 euro 0,8827 libras esterlinas

1 euro 1,2212 francos suíços

PSI-20 30 dias
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IBEX 35
+1,87%

S&P500
+1,44%

de 2010. Reino Unido e Espanha
cresceram, respectivamente, 30%
e 34%.

PORTUGUESES EM FÉRIAS Nos
primeiros quatro meses do ano,
os portugueses a procurar esta-
das em unidades hoteleiras do
país cresceram apenas 1,5%, con-
tra o aumento de 10,3% nos
estrangeiros que visitam Portu-
gal. O mês de Abril foi o mais
significativo para os portugue-
ses, com as promoções e paco-
tes da Páscoa a impulsionarem
uma subida de 6,4% no núme-
ro total de dormidas de hóspe-
des residentes.

O crescimento homólogo, ain-
da que ténue, indica que pese o
factor crise os portugueses não
se coíbem de fazer férias fora
de casa. Aliás, e segundo os resul-
tados de um estudo elaborado
pela Marktest para o site de reser-
vas Hoteis.com, apenas 4,9% dos
portugueses pensa deixar de
fazer férias fora de casa este ano.

O mesmo estudo (“Férias Fora
de Casa 2011”) indica que 38,5%
dos portugueses não têm inten-
ções de alterar as férias devido
ao cenário económico adverso.
Só 17% afirma que vai gastar
menos dinheiro devido a esta
razão.

As opções de poupança mais
referidas são a redução do tem-
po de férias (cerca de 30%) e a
escolha de um destino mais bara-
to (6,9%), sendo que 11% pensa
ficar em território nacional.

A Lojas Francas de Portugal
(LFP), empresa detida 51% pelo
grupo TAP e que explora os
espaços comerciais nos aero-
portos portugueses e as ven-
das a bordo daquela compa-
nhia, fechou 2010 com um lucro
de 7,3 milhões de euros, mais
20,6% que os 6,1 milhões de
resultados líquidos registados
pela LFP em 2009.

Segundo o relatório e contas
da LFP de 2010, o total de ven-
das da empresa cresceu 12,5%
para 134 milhões, subida para
a qual “contribuiu fortemente
o acréscimo global de passagei-
ros nos aeroportos de Porto e
Faro,massobretudoofortecres-
cimento de passageiros de lon-
go curso” na Portela. Também
os benefícios concedidos aos

trabalhadores da empresa, da
TAPe dos aeroportos – com pre-
ços vantajosos nas lojas face ao
praticado ao público –, ajudou
a subida, tendo a loja dos cola-
boradores vendido 4,4 milhões
de euros em 2010, mais um
milhão de euros que em 2009.

Na rubrica “gastos com pes-
soal” registou-se uma subida
de 13,6%, para 7,9 milhões, não
só devido aos aumentos sala-
riais de 1,5% com que a Lojas
Francas avançou em 2010, mas
também com aaberturade mais
sete lojas ao longo do ano – que
trouxe consigo um aumento
médio anual de 10,2% no total
de colaboradores.

Em Dezembro último, a LFP
explorava 26 espaços, nove dos
quais em Lisboa, cinco no Por-
to e quatro em Faro, Açores e
Madeira, num total de 5,1 mil
metros quadrados – eram 4,5
mil no final de 2009. Para este
ano a empresa previu investir
3 milhões no aeroporto de Lis-
boa. Filipe Paiva Cardoso

Grupo TAP. Lojas
Francas lucrou
7,3 milhões em 2010
Empresa aumentou
as vendas 12,5%
para mais de 134
milhões de euros
no ano passado

Empresa explora 5,1 mil metros quadrados
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FILIPE CASACA

NOVA MARCA O site de
notícias de economia
Dinheiro Vivo, uma aposta
do grupo Controlinveste,
é lançado esta noite,
um minuto depois
da meia-noite

ECONOMIA Sob o lema
“há economia em tudo o
que há”, o projecto é
liderado por André
Macedo, ex-director
executivo do i, e conta

com uma equipa de mais
de 30 pessoas, incluindo
os jornalistas de
economia do “Diário de
Notícias” e do “Jornal de
Notícias”.

PAPEL E RÁDIO Em
Setembro, o Dinheiro Vivo
terá um espaço semanal
na TSF, ficando ainda
responsável por um
suplemento de economia
nos diários citados. F.P.C.

Em detalhe

DinheiroVivo lançado esta noite

Crise chega aos telefones
•   Avenda de telemóveis

(tradicionais e smartphones)
foi uma das áreas a sofrer
com a quebra do poder de
compra dos portugueses,
tendo recuado 8% até
Março, face ao mesmo
período de 2010

•   Nos primeiros três meses do
ano, as vendas atingiram 111
milhões de euros, menos
28% que até Março de 2010

•   O estudo “IDC European
Mobile Phone Tracker”,
citado pela Lusa, mostra
ainda uma desaceleração
nos smartphones

•   Este mercado cresceu 18%
até Março, valor que
compara com a subida de
110% no último trimestre e
com o salto de 80% na UE

•   No segmento de telefones
tradicionais, a queda nas
vendas atingiu os 12% para
919 mil unidades

Queda vai agravar-se
•   Até ao final de 2011, o

mercado deve recuar um
total de 13%, segundo a IDC

•   Francisco Jerónimo, o
responsável Europeu de
Research da Área de
Telefones Móveis da IDC,
citado pela Lusa, apontou
que os consumidores estão a
preferir as versões mais
baratas dos smartphones da
Optimus, TMN e Vodafone,
com sistema Android

•   Os smartphones mantêm
ainda um potencial de
crescimento em Portugal:
têm uma taxa de penetração
de 20% – abaixo dos 50%
da média europeia

•   Quanto a marcas, a Samsung
alcançou este trimestre a
liderança do mercado
europeu pela primeira vez.
Em Portugal, as marcas
chinesas ZTE e Huwei vão
começar a ganhar espaço à
Nokia e à Samsung

•   ASony Ericsson também
demonstrou vitalidade no
segmento de smartphones, o
que lhe permitiu regressar à
terceira posição em Portugal,
diz ainda o estudo

M.B.S.com Lusa

VENDADE TELEMÓVEIS
CAI 8% ATÉ MARÇO


