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1. Mota-Engil ganha 320 milhões no lixo da Costa do Marfim. Com os contratos na
Costa do Marfim, cujo Presidente está em Portugal, a Mota-Engil passa a estar em 28
países. A ligação é de sete anos, mas pode chegar aos dez. a Mota-Engil tem mais um
mercado. A Costa do Marfim é o novo país onde vai prestar serviços, desta vez na
área dos resíduos. Os dois contratos, avaliados em cerca de 320 milhões de euros,
foram assinados esta terça-feira, em Lisboa, onde o Presidente do país, Alassane
Dramane Quattara, está em visita oficial. (pág. 19)
2. Franceses compram LX Factory. Grupo Keys investe em imobiliário comercial e quer
manter o conceito actual. Todo o empreendimento será requalificado, haverá mais
oferta de espaços e uma aposta na organização de eventos. LX Factory vai passar a
falar francês. O empreendimento cultural e empresarial da zona de Alcântara, em
Lisboa, foi vendido pela sociedade portuguesa Mainside ao grupo francês Keys Asset
Management, especializados no imobiliário comercial, apurou o Negócios. (…) Uma
década a fundir o clássico com o cosmopolita. A portuguesa Mainside apostou no
espaço em 2008, e quase dez anos depois o sucesso está à vista e há uma longa lista
de espera por espaços na LX Factory. (…) Hoje em dia, estão instaladas na LX Factory
perto de 200 empresas, com mais de mil trabalhadores, e o espaço tornou-se não
apenas um dos mais "trendy" para os lisboetas, mas também para cada vez mais
turistas. (págs. 1, 16 e 17)
3. BEI ajuda câmaras a pagar dívidas à Águas de Portugal. O Banco Europeu de
Investimento acordou com a AdP um financiamento até aos 420 milhões de euros.
Deste valor, há 200 milhões que podem vir a ser utilizados pelas autarquias para
saldar dívidas que têm à empresa pública. O Banco Europeu de Investimento (BEI)
está disponível para financiar as autarquias com dívidas à Águas de Portugal (AdP).
Deste modo, poderá ser saldada a quase totalidade da dívida das câmaras ao grupo
responsável pelo abastecimento de água no país. (págs. 1 e 18)
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4. Solverde entra no jogo online. O grupo Solverde recebeu licença para entrar no jogo
online. A autorização foi emitida pelo Serviço de Inspecção e Regulação de Jogos do
Turismo de Portugal a 4 de Setembro. "Este é o sexto casino do grupo mas o primeiro
disponível a toda a hora, em todo o país, num prolongamento da experiência dos
casinos físicos, com a mesma garantia de qualidade que sempre caracterizou a
marca", reagiu em comunicado o grupo liderado por Manuel Violas. (pág. 20)
5. Apple lança novo iPhone com emoção e a luz de Lisboa. Depois de vários meses de
especulação, a Apple apresentou o iPhone X, um modelo que celebra os dez anos do
smartphone e é dedicado ao seu fundador: Steve Jobs. Portugal também passou pelo
mapa dos preparativos da Apple para lançar o novo modelo. (…) Samsung lidera,
Huawei é a que mais cresce e Apple a que mais ganha. Apesar do iPhone continuar a
despertar a atenção de uma legião de fãs, a Samsung mantém-se à frente da Apple
nas vendas de smartphones. Já a Huawei é a marca que mais cresce. Nos últimos
anos, as vendas de smartphones têm vindo a abrandar. Depois de vários anos a
crescer a dois dígitos, no ano passado este mercado subiu apenas 2,3%, de acordo
com os dados da consultora IDC. (…) Acções da Apple subiram mais de 800% nos
últimos dez anos. A Apple regista um comportamento surpreendente, com os títulos
a dispararem mais de 833% desde o lançamento do primeiro iPhone. Analistas
continuam a dar potencial à gigante tecnológica. (manchete, págs. 4 a 7)
6. Starbucks abre quatro novas lojas em Portugal. A Starbucks vai abrir quatro novas
lojas no país, passando a ter um total de 15 unidades em Portugal, revelou esta terçafeira, 12 de Setembro, a empresa através de comunicado. Com estas aberturas, a
marca entra no mercado do Porto, onde ainda não tinha qualquer loja. E reforça a
sua presença no Algarve. No Porto, a Starbucks vai abrir uma loja "no coração
histórico da cidade e num dos bairros classificados como património mundial da
UNESCO" e outra no centro comercial La Vie Porto Baixa, segundo o mesmo
comunicado. A abertura destas duas lojas deverá criar 38 postos de trabalho. No
Algarve, a marca vai abrir "uma [loja] no Mar Shopping Algarve, em Loulé e outra no
Forum Algarve, em Faro", adianta o mesmo comunicado. Estas aberturas no Algarve
deverão criar 35 novos postos de trabalho. O grupo entrou no mercado nacional em
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2008 e já com 11 lojas, das quais nove próprias e duas licenciadas (no aeroporto de
Lisboa), passando a contar com um total de 15 com as aberturas anunciadas.
(pág. 20)
7. United vai ligar Porto a Nova Iorque. A companhia área norte-americana United vai
ligar o Porto a Nova Iorque a partir de Maio de 2018. O anúncio foi feito esta terçafeira, 12 de Setembro, em comunicado. Os voos terão lugar entre o aeroporto
Francisco Sá Carneiro e o aeroporto de Newark, nos arredores de Nova Iorque. As
deslocações serão operadas em aviões Boeing 757, começando a partir do Porto a 5
de Maio e terminando a 4 de Outubro. Esta é, por agora, uma aposta sazonal
circunscrita ao Verão. De acordo com o site da companhia, com uma viagem com
partida a 5 de Maio e regresso uma semana depois, o bilhete de ida e volta na classe
económica fica pelos 410 euros. Em comunicado, a companhia destaca ainda a
possibilidade de ligação a partir de Newark para outra centena de cidades norteamericanas. (pág. 20)

8. Jovens que não trabalham nem estudam no top 6 da OCDE. De acordo com o
Education at a Glance [relatório da OCDE], no grupo dos 15 aos 29 anos temos 20,8%
de "nem-nem". Em 2000 eram 11%. Em 2016, mais de um em cada cinco jovens
portugueses dos 15 aos 29 anos (20,8%) não trabalhava nem estudava. (…) Ainda no
final de Agosto, o Eurostat divulgou dados relativos aos jovens dos 18 aos 24 que não
trabalham nem estudam em que Portugal surgia com uma taxa de 12%, em linha com
a média da OCDE. No final de 2016, o país tinha mesmo chegado aos 11,5%,
merecendo elogios da comissária europeia do emprego, Marianne Thyssen. Afinal,
mostram os dados da OCDE, Portugal continua com um problema muito sério de
jovens sem ocupação. E não parecem restar dúvidas de que o foco está claramente
centrado na faixa dos 24 aos 29 anos. (…) Portugal continua a ter uma das taxas de
abandono escolar precoce - maiores de 24 anos que não concluíram o secundário
nem estão a estudar - das mais altas da OCDE: 35% para uma média da OCDE de 21%.
(págs. 4 e 5)
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9. O estado da União que vai definir o legado de Juncker. Presidente da Comissão
Europeia, que termina o mandato em 2019, apresenta hoje as suas prioridades para o
próximo ano. Acordos comerciais mais rápidos deverão estar entre elas. (…) "Apesar
de não ser um fanático da integração, sou muito a favor do aprofundamento da UE,
respeitando ao mesmo tempo os interesses nacionais", disse. Neste âmbito, o
luxemburguês poderá mencionar a falada nomeação de um ministro das Finanças da
zona euro, bem como um fortalecimento do papel do Mecanismo Europeu de
Estabilidade, transformando-o numa espécie de Fundo Monetário Europeu. (…)
Espera-se ainda que o comércio seja um dos temas fortes do discurso de Estado da
União, com Juncker a pedir autorização para negociar novos acordos com uma
ratificação mais rápida, eliminando a necessidade de aprovação por parlamentos
nacionais e regionais. … Segundo fontes europeias, Juncker pretende que os acordos
comerciais com Austrália e Nova Zelândia sejam os primeiros dentro dos novos
moldes. Deverão seguir-se México e Mercosur. A única parte deste novo molde de
acordos que passará pelos parlamentos nacionais será relativa aos investimentos.
(pág. 24)

10.Ensino profissional resolve insucesso no secundário? Governo e antecessores acham
que sim. Mais de um terço dos estudantes deixa o secundário antes de o terminar,
revela relatório anual da OCDE. Governo aposta no ensino profissional onde Portugal
se distingue por conseguir bons níveis de sucesso. Metade dos alunos nacionais não
consegue completar o ensino secundário no espaço de três anos e 35% deixa a
escola, dois anos depois, sem esse diploma. O retrato de um país com problemas de
sucesso e abandono no último nível da escolaridade obrigatória é traçado no
Education at a Glance, o relatório anual da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE), que foi publicado esta terça-feira. Em reacção
ao estudo, o Governo aponta o ensino profissional como o caminho para responder
ao problema. E dois ex-ministros da Educação concordam com essa opção.
(págs. 10 e 11)
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11.ETOPI – Equipamentos Técnicos e Órgãos Pneumáticos para a Indústria. O parceiro
da sua empresa. A celebrar 30 anos de existência, a ETOPI, com sede em Sintra, é
um parceiro inerentemente fiável para qualquer empresa da área industrial. Para
isso, conta com uma vasta gama de material pneumático, ao seu dispor 24 horas por
dia, todos os dias, bem como a assistência e manutenção para que a sua empresa não
interrompa a produção. José da Silva, fundador e CEO da ETOPI, natural do Porto,
cedo percebeu que era no Centro e Sul do país que estavam os maiores projectos e
os empreendedores mais predispostos a investir. (…) A prova do sucesso da ETOPI
são os clientes com a sua fidelização, a manutenção das suas representadas líderes
no mercado internacional e nacional, os prémios PME Líder, que têm recebido, e o
PME Excelência 2016, bem como a certificação Bureau Veritas, todas estas distinções
a manter de futuro. (págs. 88 e 89, revista Business)

12.Portugal entre os países com maior crescimento do emprego. Em comparação
homóloga, é o segundo país da tabela. Em cadeia, ocupa a quinta posição, avançam
os dado do Eurostat publicados esta quarta-feira. Portugal faz parte do grupo de
países com maior crescimento do emprego no segundo trimestre do ano. Dados do
Eurostat baseados nas contas nacionais indicam que, por cá, o emprego avançou
3,6% face ao mesmo período do ano anterior. É o segundo valor mais elevado entre
os 26 países para os quais há dados atualizados. Malta assume a liderança, com 4,7%.
Em comparação trimestral, com os dados ajustados de sazonalidade, o emprego
avançou 0,7%. Neste caso, há um grupo mais abrangente de países a registar avanços
mais significativos, ainda que Portugal ocupe a quinta posição em conjunto com a
Eslovénia. No topo da tabela estão Malta (1%), Espanha (0,9%), Grécia e Polónia
(0,8%). Portugal ultrapassa assim a média europeia. Em comparação homóloga, o
emprego cresceu 1,5% na União Europeia e 1,6% na zona euro. Em cadeia, avançou
0,4% em ambos os casos.
https://eco.pt/2017/09/13/portugal-entre-os-paises-com-maior-crescimento-do-emprego2/
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13.BEI empresta 300 milhões a Portugal para a reabilitação urbana. O empréstimo do
BEI é operacionalizado através do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e a
Revitalização Urbana (IFRRU). Em causa estão 703,2 milhões de euros de fundos
públicos para reabilitar. Os municípios com planos de reabilitação urbana podem
finalmente ter acesso a verbas comunitárias. O Banco Europeu de Investimento vai
co-financiar, através de um empréstimo de 300 milhões de euros, estes planos. (…)
Outra das novidades que este projeto apresenta é que, pela primeira vez, os
particulares vão ter acesso aos fundos comunitários para a reabilitação urbana. E
a estes 300 milhões do BEI acresce um financiamento de 80 milhões obtido junto do
Banco de Desenvolvimento do Conselho da Europa, cujo contrato foi assinado em
março.
https://eco.pt/2017/09/12/bei-empresta-300-milhoes-a-portugal-para-a-reabilitacaourbana/

14.INE diz que inflação foi de 1,1% em agosto impulsionada por preços dos
transportes. A taxa subiu em 0,2 pontos percentuais em relação a julho. O principal
motivo é o aumento do preço dos transportes. O Índice de Preços no Consumidor
(IPC) registou um aumento de 1,1% em agosto, taxa superior em 0,2 pontos
percentuais à de julho, sobretudo devido à aceleração dos preços dos transportes,
divulgou esta terça-feira o INE. De acordo com os dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE), o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos
alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação homóloga de
1,3% em agosto, mais 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior.
http://observador.pt/2017/09/12/ine-diz-que-inflacao-foi-de-11-em-agosto-impulsionadapor-precos-dos-transportes/
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15.Malparado em mínimos de 2012. O montante de crédito malparado detido pela
banca portuguesa caiu para os valores mais baixos em quase cinco ano. De acordo
com os dados do Banco de Portugal, os empréstimos de cobrança duvidosa eram de
15 932 milhões de euros, valor que compara com os 15 449 milhões de euros do mês
de Junho e é o mais baixo desde Dezembro de 2012, período em que estava nos 15
053 milhões. (…) Empresas. O crédito às empresas esteve na base da descida de
Julho. Neste segmento, o malparado era de 10 553 milhões de euros – menos 85
milhões de euros em relação ao mês anterior. A diminuição levou o peso do
malparado para mínimos de Setembro de 2014 – 10,04% do total dos empréstimos às
empresas. (pág. 17)
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