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E se a recessão portuguesa está
pior que o previsto, então o
desemprego evoluirá no mes-
mo sentido. Bruxelas alerta nas
previsões de Primavera que esta
taxa vai chegar aos 12,3% até ao
final de 2011, atingindo os 13%
até 2013 – previsão já antes assu-
mida por Teixeira dos Santos.
Na zona euro a média do desem-
prego será de 9,7%. O nível mais
alto continuará a ser o espanhol,
que chegará aos 20,6% ainda no
corrente ano, recuando para
20,2% durante 2012.

O agravar da situação econó-
mica portuguesa, ao qual se jun-
tam medidas de austeridade, vai
assistir-se a um maior recuo no
consumo. A Comissão estima
que o consumo privado dimi-
nua 4,4% este ano e mais 3,8%
em 2012. Mas se a economia está
mal, o Estado ainda pior.

Até ao final deste ano, o peso
da dívida portuguesa sobre o
PIB vai crescer 8,7 pontos per-
centuais – de 93% para 101,7% –,
tanto pelo aumento do endivi-
damento como pela queda do
produto. Já em 2012, o Estado
português deverá o equivalen-
te a 107,4% daquilo que produz.

Olhando para os restantes par-
ceiros do euro, a dívida portu-
guesa no final de 2011 será ape-
nas inferior às irlandesa (112%),
italiana (120,3%) e grega (157,7%).

PARIS Nicolas Sarkozy convidou
os líderes de Facebook, Google e
Amazon para comparecerem na
próxima cimeira dos G8, dedica-
da à internet como motor de cres-
cimento económico. A confirma-
ção da ida de Mark Zuckerberg,
Eric Schmidt e Jeff Bezos ao even-
to, que decorre a 24 e 25 de Maio
em Deauville, França, foi anun-
ciada na página do presidente
francês no Facebook. M.V.C.

Facebook, Google e
Amazon na cimeira
dos G8 sobre internet

LISBOAO presidente da PT defen-
deu que há forte concorrência
nas telecomunicações em Por-
tugal, e que os preços são os mais
competitivos em termos euro-
peus. As declarações foram dadas
ontem à entrada para uma con-
ferência no Hotel Tivoli, em Lis-
boa. Uma das medidas impos-
tas pela troika visa promover a
concorrência no mercado das
telecomunicações. M.V.C.

Preços são os mais
competitivos da
Europa, diz Bava

PORTO O Aeroporto Francisco
Sá Carneiro, no Porto, transpor-
tou mais de meio milhão de pas-
sageiros em Abril (530 101), o
que revela um crescimento de
36,6% face ao mesmo mês de
2010 – quando o espaço aéreo
ficou condicionado devido às
cinzas do vulcão islandês. O
número de passageiros da com-
panhia low cost Ryanair aumen-
tou 73,9% em Abril. M.V.C.

Aeroporto Sá
Carneiro cresce
36,6% em Abril

LUANDAA Holanda tornou-se em
2010 o país da UE com mais inves-
timento privado em Angola.
Segundo o presidente da Agên-
cia Nacional Angolana para o
Investimento Privado, “Portugal
foi até ao ano passado o país que
mais investiu mas foi ultrapas-
sado pela Holanda”. Aguinaldo
Jaime explica a mudança com
“razões de conjuntura da econo-
mia portuguesa”. Lusa

Portugal já não
é o maior investidor
da UE em Angola
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