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INICIATIVA‘CM’ n CONFERÊNCIAS DEBATEM DESAFIOS DO SECTOR

FECHO
GRUPO MERLIN

ELECTRICIDADE NOS AÇORES

Investimento travado

Baixa 4,5 porcento

n Acarga fiscal imposta pelo

n O consumo de electricidade nos Açores diminuiu 4,5%
nos primeiros sete meses
deste ano, face ao mesmo período de 2011, revelou o Serviço Regional de Estatística
(SREA). O consumo eléctrico
na indústria baixou 5%.

Governo é considerada um
“travão para o grupo Merlin
Entertainments investir mais
em Portugal”, avisa o director
geral da Sea Life Porto, empresa ligada ao grupo Merlin,
Rui Oliveira.

BRUNO SIMÃO

MINISTRO DA ECONOMIA

Prémio distingue
sucesso agrícola
n PrémioAgricultura

2012 incentiva projectos empreendedores
na produção nacional
l SOFIA PIÇARRA

s desafios da agricultura
nacional vão estar em debate até ao final do ano,
um pouco por todo o País.O objectivo é discutir o sector enquanto motor de desenvolvimento nacional, mas também
promover casos notáveis de sucesso, com a atribuição do Prémio Agricultura 2012 - Escolha
Portugal.
AiniciativadoCorreio da Manhãde incentivo à produção nacional conta com o apoio da ministra da Agricultura,Assunção

O

`PORMENORES
l CANDIDATOS AO PRÉMIO

A recepção de candidaturas
ao Prémio Agricultura 2012
decorre de 17 de Setembro a
15 de Novembro.
l JOVENS APOSTAM

Desde 2007, o PRODER apoiou
4500 projectos de instalação
de jovens agricultores com
290 milhões para investimentos globais de 380 milhões.
l 675 MILHÕES EM APOIOS

Em 2011, cerca de 300 mil
beneficiários partilharam
675 milhões em apoios, que
aumentaram em 2012.

Cristas, que participa no primeiro debate, a 12 de Setembro,
no Teatro Sá da Bandeira, em
Santarém.
A governante,que no passado
dia 6 assumiu a intenção da tutela de regular os preços da produção até àdistribuição,no âmbito do trabalho da Plataforma
de Acompanhamento das Relações da Cadeia Agroalimentar,
debate‘A Cadeia de Valor da Indústria Agrícola: do Produto ao
Prato e do Prato ao Produto’. AssunçãoCristasestaráaindapresentenacerimóniadeentregado
prémio, a 5 de Dezembro, em
Lisboa. Até lá, o ciclo de conferências percorre o País: a 28 de
Setembro,Vila Real acolhe a iniciativa CM,segue-se o Porto,a 5
de Outubro, Beja, a 24 de Outubro,eViseu,a21deNovembro. n

CARMO CORREIA/LUSA

Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, debate cadeia de valor da indústria em Santarém, dia 12

Álvaro promove Portugal em Macau
n O ministro da Economia e do Emprego abre hoje os tra-

balhos da primeira edição do Fórum de Economia de Turismo Global, em Macau. À margem do evento, Álvaro Santos Pereira participa, com empresários portugueses,
numa apresentação do destino Portugal.

FRASE

Os bancos centrais deviam
terpormeta o crescimento nominal
das economias e não
a inflação
Roger Myerson
Vencedor do
Nobel da Economia 2007

AGENDA
n HOJE

Lisboa – Economia Social

Conferência na Fundação
Calouste Gulbenkian.
n AMANHÃ

Lisboa – Fundação AIP

Salão Internacional de
Alimentação, Hotelaria
e Tecnologia.
VAI ACONTECER, INFORME:
agenda@cmjornal.pt
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