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Melhores do PSI20 Var. em %
1. EDP Renováveis +2,56%

2. Sonaecom +2,04%

3. Semapa +1,79%

4. Sonae SGPS +1,47%

5. BES +1,27%
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Índice 1349,98
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Índice 6579,93
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Euro vs. dólar

Dax
+0,95%

Piores do PSI20 Var. em %
1. Mota-Engil -1,69%

2. BCP -0,96%

3. Sonae Indústria -0,70%

4. Portucel -0,52%

5. REN -0,45%
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FILIPE CASACA

tal da Cimpor à Teixeira Duar-
te em Fevereiro de 2010 e sete
meses depois o socialista entra-
va para um local de destaque no
império industrial nascido em
1939 no estado de São Paulo.

Agora, a chegada de Armando
Vara à Cimpor está apenas depen-
dente da aprovação da Oferta
Pública de Aquisição pela Comis-
são de Mercado de Valores Mobi-
liários. A Caixa Geral de Depó-
sitos aceitou em cerca de 12
minutos a operação lançada pela
Camargo Corrêa e as tentativas
de Queiroz Pereira para evitar
a OPA não tiveram qualquer
sucesso junto do banco público,
isto é, do governo português. E
mesmo com a administração da
Cimpor a entender que os pre-
ço oferecido pelos brasileiros,
5,5 euros por acção, é baixo, é
certo e sabido que a partir do
momento em que a OPA seja
registada pela CMVM a Cimpor
passará a ser controlada pela
Camargo Corrêa, já hoje a maior
accionista da empresa, e Arman-
do Vara entrará no mundo
empresarial português pela por-
ta grande. Mesmo que ainda seja
incerto o futuro da posição accio-
nista da também brasileira Voto-
rantim, que actualmente detém
21,1 % do capital da cimenteira
fundada por António Champa-
limaud.

OEstado emprestou 1007 milhões
de euros às empresas públicas
nos três primeiros meses do ano,
estando previsto no Orçamen-
to do Estado para 2012 não mais
de 3,5 mil milhões de euros para
este fim. A estes mais de mil
milhões de euros emprestados
pelo Estado, acresceram ainda
outros 348,2 milhões à conta da
assunção pelos contribuintes de
uma dívida da RTP no período
– mais que todo o valor cedido
à televisão pública em 2011.

No total, e entre Janeiro e Mar-
ço deste ano, as empresas públi-
cas exigiram assim um esforço
financeiro de 1,37 mil milhões
de euros aos cofres públicos, já
que além dos valores acima refe-
ridos o Estado avançou ainda
com mais 17,9 milhões de euros
em dotações de capital para
empresas não identificadas – as
dotações de capital visam asse-
gurar a cobertura financeira de
realizações de capital social.

Os 1,37 mil milhões de euros
de esforço financeiro exigido
entre Janeiro e Março compa-
ram com os 71,5 milhões exigi-
do pelo mesmo conjunto de
empresas públicas nos três pri-
meiros meses de 2011 – o aumen-
to dos empréstimos às empre-
sas públicas deve-se sobretudo

à falta de acesso destas ao mer-
cado, o que tem obrigado o Esta-
do a substituir-se à banca para
que as empresas consigam cum-
prir obrigações financeiras.

Os dados foram agora avança-
dos pela Direcção Geral de Tesou-
ro e Finanças (DGTF), na con-
tabilização do esforço financei-
ro do Estado com as empresas
públicas nos primeiros três meses
do ano. Segundo os valores avan-
çados pela DGTF, a Estradas de
Portugal e a Refer foram as
empresas que mais dinheiro pre-
cisaram no período, tendo pedi-
do 537 milhões e 273,4 milhões
ao Estado, respectivamente. As
previsões do governo apontam
para que as duas gestoras de
infra-estruturas precisem este
ano de perto de 650 milhões de
euros (Refer) e mais de 910
milhões (Estradas de Portugal).

Seguiram-se as empresas de
transportes, com o Estado a ceder
um total de 196 milhões para
estas no primeiro trimestre –
sendo estimado que o Metro de
Lisboa vá necessitar de 650
milhões e o Metro do Porto de
310 milhões este ano.

Ainda segundo a DGTF, o Esta-
do ainda não pagou um único
euro em indemnizações com-
pensatórias este ano, isto quan-
to até Março do ano passado já
tinha pago 34 milhões nestas
compensações. No OE2012 o
governo prevê gastar 433 milhões
para indemnizações compensa-
tórias, contra os 472 milhões de
2011. Filipe Paiva Cardoso

Contribuintes emprestam
1,3 mil milhões às empresas
públicas até Março
Estado ainda não
pagou qualquer
indemnização
compensatória
às empresas públicas

LISBOAOs salários em 2012 vão
cair 6% e sofrem a maior queda
desde 1984. As previsões econó-
micas de Primavera prevêem
uma descida profunda das remu-
nerações. O ajustamento sala-
rial vai ser enorme em Portu-
gal, provocadopelos planos de
austeridade, recessão e desem-
prego elevado. Não há registo
do consumo privado cair três
anos consecutivos. Entre 2011 e
2013, os salários dos portugue-
ses caem mais de 12%.

Salários dos
portugueses caem
para valores de 1984

EUA A agência de notação Fitch
anunciou ontem que todos os
países da moeda única podem
ser colocados sob vigilância nega-
tiva se a Grécia sair do euro. O
resultado das eleições tornou
mais provável a saída do país
do euro. Espanha, Itália, Bélgi-
ca, França, Chipre, Eslovénia,
Irlanda e Portugal fazem parte
da lista dos sete países em vigi-
lância negativa. Estes serão os
países com maior probabilida-
de de verem a notação descer
mais depressa. A Fitch vê a saí-
da da Grécia com vantagens por-
que pode reduzir o risco de con-
tágio e precipitar maior integra-
ção política e orçamental na
zona euro.

Fitch ameaça cortar
rating a todos se a
Grécia deixa o euro

PERDAS
O maior banco
americano, JP Morgan,
espera perdas de pelo
menos 2000 milhões de
dólares no primeiro
trimestre deste ano, isto
antes de impostos.

AUDITORIAS
Reguladores dos EUA e
de Inglaterra têm estado
em conversações com o
presidente executivo,
Jaime Dimon, há um
mês. O responsável pela
instituição já veio pedir
desculpa pela estratégia
de investimento seguida,
principalmente na área
do hedging, e admite
haver despedimentos de
responsáveis pela
situação do banco.

MOTIVOS
Erros, negligência e má
estratégia podem ter
sido os motivos que
levaram aos prejuízos
brutais do maior banco
norte-americano em
termos de activos.

WALL STREET
As perdas de 2000
milhões de dólares do JP
Morgan Chase estão a
derrubar toda a banca
nos EUA. As bolsas
estão a perder terreno
com a queda de mais de
8% da instituição
financeira. O abalo
provocado pelo desastre
do maior banco
americano abalou todo o
mundo. As bolsas
asiáticas fecharam em
forte quedae e as
europeias não
escaparam à onda,
agravada pelas
situações em Espanha e
na Grécia. O anúncio do
JP Morgan segue-se a
críticas do presidente
Obama à União
Europeia, por ter reagido
tarde demais à crise
financeira nascida nos
EUA em 2007.
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