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O pulo
do Gato
O pulo do gato regressa
às páginas do Negócios
no dia 1 de Outubro.

AVALI AÇÃO

Troika faz
“pausa” nas
negociações
com a Grécia
Missão está a avaliar
o programa de
ajustamento financeiro
do Governo helénico
OselementosqueintegramamissãodatroikaemAtenasdecidiram
fazer“umapausa” nas discussões
comoGovernoheléniconoâmbito de mais uma avaliação regular
ao programa de ajustamento, foi
anunciado este domingo.
“Demodoaconcluirotrabalho
técnico,asdiscussõescomAtenas
vãoterumapausaedeverãoserretomadas nas próximas semanas”,
informaumcomunicado conjunto datroika- Comissão Europeia
(CE), Banco Central Europeu
(BCE) e Fundo Monetário Internacional (FMI) - divulgado numa
altura em que decorre mais uma
avaliação àGrécia.
A missão da troika que está a
avaliaro programade ajustamento financeiro do governo helénico
“temfeitobonsprogressos”,destacao comunicado, acrescentando
quevãoprosseguiroscontactosentreostécnicoseasautoridadesgregas.Presumivelmente,estaavaliaçãoirádeterminarabaseparaoterceiro resgate, que deverásermuitomenorqueosanteriores.

TECN OLOG I A

30.09.13
Conferência
“Cooperativismo
na abordagem aos
mercados externos”

O BPI e o Negócios têm o
prazer de o(a) convidar
Data03 de
para a “Cooperação,
Outubro de 2013
Internacionalização
Local Auditório
Municipal da Póvoa
e Inovação”, que
de Varzim
conta com a presença
Hora
do Secretário de
17h00 - 20h00
Estado da Alimentação e
da Investigação Agro-alimentar, Nuno Vieira e Brito.
Esta iniciativa promove, incentiva e premeia
os casos de sucesso das Agrícolas, Florestais
e Agro-industriais nacionais.

PROG RAM A
17h00 Recepção aos convidados
17h30 PAINEL DE DEBATE
"Cooperação, Internacionalização
e Inovação"
• António Azevedo Guedes
Presidente, Aveled
• Manuel António Silva
Vice-Presidente, Horpozim - Associação
do Horticultores da Póvoa de Varzim
• Celeste Patrocínio Presidente,
Adega Cooperativa de Ponte de Lima
• João Miranda CEO, Frulact

18h30 PAINEL DE DEBATE INSTITUCIONAL
• João Paulo Oliveira
Presidente, Associação
de Floricultores de Portugal
• José Macedo Vieira
Presidente, CM de Póvoa de Varzim
• Maria Celeste Hagatong
Administradora, Banco BPI S.A.

19h00 ENCERRAMENTO INSTITUCIONAL
• Nuno Vieira e Brito
Secretário de Estado da Alimentação
e da Investigação Agro-alimentar

Todas as informações em
www.premioagricultura.pt

Siemens vai cortar
15.000 empregos
em todo o mundo
A multinacional alemã Siemensanunciouestedomingo
quevaisuprimircortar15mil
postos de trabalho em 2014
em todo o mundo, dos quais
cincomilnaAlemanha.“Asupressãodepostosdetrabalho
emcursoouprevistasnoplano Siemens 2014 são 15 mil
em todo o mundo, incluindo
5.000 na Alemanha”, disse o
porta-voz do grupo alemão à
agênciaFrance Press.
Segundoainformaçãodisponível no ‘site’ da empresa,
relativa ao final de 2012, a
multinacionalempregavaem
Portugal 2.476 pessoas. FonteoficialdaempresaemPortugal disse àLusaque não há
conhecimento formal dadecisão.

Primeiro
discutimos com
os assalariados,
seguidamente
comunicamos
publicamente
SIEMENS
Em comunicado

NaAlemanhavãosercortados 2.000 postos de trabalho
no sectorindustrial, 1.400 no
sectorenergéticoemais1.400
naactividadedeinfra-estruturaseporfim200postosemoutrossectores,especificouogru-

poemcomunicado.
O grupo precisou que está
hoje em condições de comunicar esta redução de efectivos porque a questão já foi
abordadainternamente.
“As informações podem
ser comunicadas nos sites e
discutidas com os representantesdopessoal.Assim,respeitamos os nossos compromissos: primeiro discutimos
comosassalariados,seguidamente comunicamos publicamente “, acrescenta o grupo, em comunicado. Estas
medidas fazem parte do plano Siemens 2014, um vasto
programa que deve permitir
ao grupo fazer economias de
aproximadamente 6 mil milhões de euros até 2014.

Investidores focados na reunião
do BCE que vai decidir taxa de juro
Reunião de quarta-feira vai permitir
saber os planos do
BCE para sustentar
as economias do
Velho Continente
Os investidores deverão esta
semana estar atentos à reunião do Banco Central Europeu,duranteaqualdeveráser
decidida a manutenção da
taxa de juro directora nos
0,5%,bemcomoaosplanosda
instituiçãopara“sustentar”a
economia.
“Napróximaquarta-feira,

o Banco Central Europeu
(BCE)deveagirsemsurpresa
e manterataxade juro directora inalterada nos 0,5%, de
formaaestimularaeconomia,
atéporqueainflaçãohomóloga deve situar-se cada vez
mais abaixo da meta dos 2%
estabelecidaparaolongoprazo”, afirmou à Lusa Ramiro
Loureiro, analista de mercados Millennium investment
banking.
Os investidores deverão
estar, no entanto, “mais centrados em perceber quais os
planosdoBCEparasustentar
as economias no Velho Con-

tinente”, acrescentou Ramiro Loureiro.
Emtermosdeindicadores,na
segunda-feiraserádivulgado
ovalorpreliminardainflação
para a zona euro, que deverá
descer para 1,2% em Setembro, o nível mais baixo desde
março de 2010.
Nodiaseguinte,“ovalorfinal dos indicadores de actividade industrial deverão confirmar abrandamento do
ritmodecrescimentonazona
euro (descendo de 51,4 para
51,1)enosEstadosUnidos(de
55,7para55,2)emsetembro”,
disse o analista. LUSA
Pub

E U R O PA

www.prebuild.com

AMÉRICA DO SUL

ÁFRICA

MÉDIO ORIENTE

A Prebuild é um grupo internacional com atuação
no setor da construção, indústria e serviços. Por
forma a responder às exigências dos seus clientes
continua a expandir os seus horizontes para novos
mercados e novas áreas de negócio.

