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“São precisas
medidas rápidas
e eficazes para
apoiar [as PME]”
Paulo Portas
LÍDER DO CDS-PP

K.O.

WASHINGTON A maioria do
dinheiro do presidente dos EUA
está aplicado em obrigações do
Tesouro americano. É uma opção
de baixo risco de um investimen-
to entre um e cinco milhões de
dólares, informou a Casa Bran-
ca. Contas correntes e planos de
poupança são, de seguida, a apos-
ta segura do presidente . Por fim,
vêm as acções: JP Morgan Cha-
se, Apple, Google e Intel são, por
essa ordem, onde Obama mais
investe. T.G.S.

Obama aposta em
obrigações do
Tesouro americano

CURDISTÃO A OMV (Aústria)
e a MOL (Hungria) juntaram-
-se à Dana Gdas e à Crescent
Petroleum (Emirados Árabes
Unidos) com o objectivo de
extrair gás do Curdistão ira-
quiano. O acordo permite às
companhias partilhar a explo-
ração de dois campos. Esti-
ma-se que o Curdistão ira-
quiano tenha um potencial
extractivo entre os 350 e os
500 milhões de metros cúbi-
cos de gás por dia. T.G.S.

Iraque é potencial
fornecedor de gás
para a Europa

EUA Procura-se mecenas para
digitalizar “todos os jornais por-
tugueses publicados nos EUA
até 1970”. Esta é a iniciativa de
Frank de Sousa, director do Cen-
tro de Estudos e Cultura Portu-
guesa da Universidade de Dart-
mouth no Massachusetts. “A digi-
talização do “Diário de Notícias”
custou cerca de 150 mil dólares,
100 mil do governo regional dos
Açores e o resto de dois empre-
sários portugueses da Nova Ingla-
terra” explicou Sousa. S.C.S.

Projecto norte-
-americano digitaliza
jornais portugueses

PORTUGAL Está a ser investiga-
da aquela que poderia ser a maior
fraude de sempre no país. Uma
tentativa de transferência de 50
mil milhões de dólares a partir
do JP Morgan, nos EUA, para
Portugal. A operação é da auto-
ria de uma mulher ainda não
identificada. T.G.S.

Mega fraude sob
investigação

50

Abusos na transferência de
números leva PT a romperacordo
Operador acusa
concorrentes de
ficarem com os seus
clientes, sem estes
quererem.

A Portugal Telecom (PT) foi “for-
çada a pôr termo” ao acordo que
existia entre os diversos opera-
dores de telecomunicações, que
visava simplificar o processo de
troca de fornecedor mantendo
o mesmo número de telefone, a
chamada portabilidade.

Segundo comunicado da PT,
“as portabilidades indevidas
ocorridas evidenciam que não
existem condições para manter
aqueles acordos”. O acordo exis-
tente entre os operadores pre-
via que ao invés de ter que ser
o cliente a acarretar com a car-

ga burocrática de pedir para
mudar de operador de teleco-
municações, poderiam ser as
empresas a pedir em nome do
cliente. Porém, acusa a PT cita-
da pela Lusa, “esta facilitação
tem gerado situações pouco cla-
ras e pouco correctas entre ope-
radores, ocorrem situações menos
claras, operadores que aliciam
ou até tomavam a iniciativa pelo
cliente que, sem o desejar, se via
confrontado com o facto de ter
mudado de operador”.

Com o fim deste acordo ami-
gável, o processo de mudança
de fornecedor passa a ficar sujei-
to ao novo Regulamento da Por-
tabilidade, delineado já este ano
pela Anacom, o regulador por-
tuguês das telecomunicações.
No entender da PT tal irá garan-
tir “a protecção dos direitos dos

consumidores.
O tema da portabilidade é, aliás,

um dos que mais processos e
discussões tem originado nos
últimos anos entre as empresas
que fornecem serviços de tele-
comunicações.

A Zon Multimédia, dona da TV
Cabo, apresentou recentemen-
te um processo na Autoridade
da Concorrência contra a ope-
radora de Zeinal Bava, por con-
siderar que esta coloca dema-
siados entraves quando um clien-
te deseja passar a ter o telefone
fixo da Zon mantendo o seu
número. Além disso a própria
Anacom já por várias vezes mul-
tou operadores por atrasos na
portabilidade de números, em
coimas que rondam os 5 mil e
os 12 mil euros.

Filipe Paiva Cardoso

“É oTGV ou o
aeroporto que os
vão arranjar
[empregos]?”
Paulo Portas
LÍDER DO CDS-PP

Portugal é o país
da Europa que
“menos esforço
faz ” contra a
crise
Jerónimo de Sousa
SECRETÁRIO-GERAL DO PCP

“O Governo
mandou para o
desemprego pelo
menos 85 mil”
Jerónimo de Sousa
SECRETÁRIO-GERAL DO PCP

RadarB Dinheiro

Nem sempre é
fácil mudar
Portabilidade É o nome que
se dá quando um cliente
deseja mudar de operador
mantendo o seu número de
telefone, seja fixo ou móvel.

Anacom O regulador das
telecomunicações já por
várias vezes multou
operadores por falta de
cumprimento com as regras
da portabilidade. Estas
coimas, porém, têm sido de
montantes reduzidos,
rondando os cinco e os 15 mil
euros.

Zon Multimédia Na semana
passada a Anacom emitiu
uma decisão favorável à Zon,
que apresentou uma queixa
contra a PT por esta recusar a
portabilidade a alguns clientes
da dona da TV Cabo.

Estatísticas Os últimos dados
da Anacom mostram que o
total de números portados em
Portugal já ultrapassa os 1,16
milhões. Deste total, 934 mil
foram números da rede fixa e
229 da rede móvel.
Este serviço está disponível
desde Junho de 2001 para os
telefones fixos e desde Janeiro
de 2002 para os telefones
móveis.

A empresa dirigida
por Zeinal Bava
aponta “situações
pouco claras”
PEDRO AZEVEDO


