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1. Altran Suntech abriu portas a 100 novos engenheiros. A gigante francesa Altran,
especialista em Engenharia e Serviços de Investigação e Desenvolvimento, organizou
recentemente na cidade de Matosinhos, um inovador evento de recrutamento.
Denominado ‘Altran Suntech’, a iniciativa pretendeu dar a conhecer a empresa a 100
recém-licenciados das áreas de Engenharias Tecnológicas e Informática. Os candidatos
foram desafiados a participarem em atividades, entrevistas, dinâmicas de grupo,
partilhar experiências pessoais e apostarem numa carreira de futuro na multinacional.
Salientando que a “Altran tem investido, ao longo dos últimos anos, no contacto com
os recém-diplomadas e futuros profissionais do setor das tecnologias, seja através da
realização de campanhas de recrutamento internacionais ou de ações com um foco
mais descontraído, como o ‘Altran Suntech’”, Rodrigo Maia revelou que a
multinacional procura essencialmente engenheiros informáticos, eletrotécnicos,
telecomunicações, matemática e outros, em suma, pessoas com competências de
software. (pág. 14)
2. Entrevista. “Não pode existir um Estado Social sem empresas competitivas” - Maria
Salomé Rafael, presidente da Nersant. Não pode existir um Estado Social sem
empresas competitivas, pois só assim poderemos redistribuir a riqueza que as
empresas produzirem”, afirma Maria Salomé Rafael, nas vésperas da apresentação do
OE2019 e da realização da sétima edição do NERSANT Business. Continuadamente a
potenciar os negócios (19%) e as exportações (31%) das empresas participantes, a
presidente da NERSANT considera o evento uma “aposta ganha”. “Mas o grande
mérito deve ser dado às empresas ribatejanas e nacionais, pela sua capacidade de
aumentar a qualidade e competitividade dos seus produtos e serviços”, acrescenta
Salomé Rafael. (págs. 1 e 8)
3. CaetanoBus começa a testar autocarros a hidrogénio em meados de 2019. A
CaetanoBus, empresa da Salvador Caetano Indústria que desenvolve e produz
autocarros, vai começar a efetuar testes aos veículos movidos a hidrogénio com
tecnologia Toyota ao longo do próximo ano. (…) O construtor japonês irá fornecer os
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seus sistemas de pilha de combustível, tanques de hidrogénio e outros componenteschave à CaetanoBus, que irá produzir e comercializar os autocarros. Os primeiros
autocarros de pilha de combustível com zero emissões começarão a sair das linhas da
Caetanobus no final do próximo ano, e serão fornecidos aos operadores europeus.
Quanto à comercialização “normal” do autocarro a hidrogénio, o CEO da empresa
aponta 2020 como ano de arranque. Os veículos a hidrogénio são elétricos, mas com a
energia a ser transmitida às baterias pelo carregamento de “tomada”, mas pela
transformação do hidrogénio em energia. A vantagem é que o carregamento é muito
mais rápido e demora pouco mais do que o abastecimento atualmente feito com
combustíveis tradicionais. (pág. 31)

4. Banca Farmafactoring abre sucursal em Portugal. O BFF Banking Group, é italiano e
cotado na Bolsa de Milão desde 2017. E é o banco líder no mercado da Gestão e
Aquisição sem recurso de créditos comerciais sobre entidades da Administração
Pública na Europa. O Grupo BFF – Banca Farmafactoring, que é líder no fornecimento
de serviços financeiros a operadores europeus na área dos Serviços de Saúde e
Administração Pública – vai abrir oficialmente a sua sucursal em Portugal. Apesar de
só agora abrir uma sucursal, o Grupo BFF trabalha com clientes portugueses desde
2014, tendo já adquirido mais de 300 milhões de euros de créditos sobre entidades da
Administração Pública. A nova sucursal em Lisboa “irá fornecer aos clientes do Grupo
soluções ainda mais eficientes para a gestão de créditos sobre o setor público em
Portugal graças à vasta experiência do BFF Banking Group na relação com
Fornecedores da Administração Pública e ao conhecimento profundo do mercado
português”, diz o grupo em comunicado.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/banca-farmafactoring-abre-sucursal-em-portugal364862
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5. IVA do valor fixo da luz e gás natural deve descer em 2019. A redução do IVA da
componente fixa da factura da electricidade e do gás natural é uma das medidas que
está a ser negociada entre os partidos para aliviar os custos da energia. A energia é
uma das áreas que estão a dominar as negociações para o Orçamento do Estado. A
redução do IVA da componente fixa da factura da luz e do gás natural e a taxa sobre as
renováveis são duas das medidas que estão em cima da mesa. (pág. 11)
6. Alemanha derrotada nas emissões e Portugal satisfeito. A Alemanha saiu derrotada
da maratona negocial do Conselho dos ministros do Ambiente sobre a redução de
emissões de CO2 dos automóveis. Metas ficaram nos limites mínimos defendidos por
Portugal. OConselho de Ministros do Ambiente da União Europeia aprovou terça-feira
uma orientação para que as emissões de dióxido de carbono (CO2) dos automóveis
ligeiros diminuam 35% em 2030. A proposta aprovada pelos ministros dos 28 é mais
ambiciosa do que a apresentada pela Comissão Europeia - que advogava uma descida
de 30% - mas ficou aquém da redução de 40% defendida pelo Parlamento Europeu.
(pág. 24)

7. Fundos comunitários representam quase 80% do investimento público. A Comissão
Europeia atribuiu 25,8 mil milhões de euros a Portugal ao abrigo dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI). (…) De acordo com os dados disponíveis na página
do executivo comunitário, Portugal, através de 16 programas nacionais, beneficia de
25,856 mil milhões de euros ao abrigo dos FEEI, completando um investimento global
de 32,752 mil milhões de euros com a canalização dos remanescentes 6,896 mil
milhões. “Portugal colheu os frutos de mais de 100 mil milhões de euros de fundos da
política de coesão investidos no país desde a sua adesão à União Europeia”, adiantou
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à agência Lusa a assessora de imprensa da Comissão Europeia para as áreas do
Emprego, Crescimento, Investimento e Política Regional.
https://www.dinheirovivo.pt/economia/fundos-comunitarios-representam-quase-80-doinvestimento-publico/
8. Investimentos adiados para 2019 sacrificam 14 mil empregos neste ano. Expansão
esperada do investimento cede de 5,8% para apenas 3,9%. Investimento público fica
muito aquém do prometido, diz Banco de Portugal. achada da sede do Banco de
Portugal, em Lisboa. Nos últimos quatro meses, terão sido adiados ou anulados 585
milhões de euros em investimentos (valores reais), o que levou à perda (não criação)
de mais de 14 mil empregos na economia portuguesa, indicam dados do Dinheiro Vivo
com base nas novas projeções do Banco de Portugal e nos números oficiais do INE para
as contas nacionais. Num novo estudo, o banco central fala no "adiamento de
trabalhos em algumas grandes obras de infraestruturas" - nomeadamente barragens e numa expansão do investimento público que está "muito aquém da estimativa para
o conjunto do ano".
https://www.dn.pt/edicao-do-dia/12-out-2018/interior/investimentos-adiados-para-2019sacrificam-14-mil-empregos-neste-ano-9987618.html

9. DHL Express vai ter novo terminal logístico no aeroporto de Lisboa em 2020. O acordo
entre a DHL Express e a ANA prevê um compromisso de 40 milhões de euros. A empresa de
distribuição pode começar a construção a partir de 1 de janeiro do próximo ano. DHL Express
e a ANA – Aeroportos de Portugal assinaram esta quinta-feira um acordo para a construção
de um novo terminal logístico da empresa de distribuição no aeroporto de Lisboa, que
funcionará a partir do segundo semestre de 2020.
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https://eco.pt/2018/10/11/dhl-express-vai-ter-novo-terminal-logistico-no-aeroporto-de-lisboaem-2020/
10. Vem aí o primeiro hub digital para a agricultura em Portugal. O objetivo é enfrentar os
desafios do setor. O Hub4Agri quer ligar a procura e as necessidades dos produtores
agrícolas com as soluções e respostas tecnológicas para a digitalização da agricultura.
Portugal vai ter, muito em breve, o primeiro hub digital para a agricultura no país, o
Hub4Agri, que surge na sequência dos grandes desafios que se impõem atualmente ao setor
agrícola. “Trata-se de uma iniciativa alinhada com as estratégias nacional e europeia para a
digitalização da indústria”, explica Pedro Matias, presidente do ISQ, em comunicado,
acrescentando que só há um caminho: “Adoção de tecnologia, digitalização de processos e
novos modelos de negócio digitais”. O Hub4Agri pretende conectar a procura e as
necessidades dos produtores agrícolas com as soluções e respostas tecnológicas para a
digitalização da agricultura, colocando ao alcance de todas as empresas — grandes ou
pequenas e onde quer que estejam situadas — os serviços necessários para fomentar a
produtividade e a sustentabilidade do setor.
https://eco.pt/2018/10/11/vem-ai-o-primeiro-hub-digital-para-a-agricultura-em-portugal-oobjetivo-e-enfrentar-os-desafios-do-setor/

11.INE confirma aceleração da inflação para 1,4% em setembro. O Índice de Preços no
Consumidor subiu 1,4% em setembro face ao mesmo mês de 2017, acelerando face à
variação de 1,2% em agosto, confirmou o Instituto Nacional de Estatística. (…) Em
termos mensais a inflação foi 1,1% (-0,3% no mês precedente e 0,9% em setembro de
2017) e a variação média dos últimos 12 meses fixou-se em 1,2%, taxa idêntica à
registada no mês anterior, acrescenta o INE.
https://observador.pt/2018/10/11/ine-confirma-aceleracao-da-inflacao-para-14-emsetembro/
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12.Exportações de componentes para automóvel atingem valor recorde. Vendas ao
exterior cresceram 8% até Agosto, apesar de uma queda significativa num dos
principais mercados de Portugal, o Reino Unido. A indústria de componentes para
automóveis chegou ao fim do mês de Agosto com um novo recorde nas exportações.
Com 5459 milhões de euros de receitas, as empresas do sector têm razões para
celebrar, até porque este crescimento de 8% face a 2017 é conseguido num período
em que um dos principais mercados, o Reino Unido, contribuiu com uma queda
significativa de 11,9%, segundo os dados da Associação de Fabricantes para a Indústria
Automóvel (AFIA). (pág. 22)

13.598 empresas fecharam em Setembro. No último mês foram constituídas menos 89
que no mês homólogo. Só no mês de setembro foram 598 as empresas que fecharam,
mais 10,1% que no mesmo mês do ano passado. Valores que contirbuem para que o
número acumulado de insolvências tenham registado um aumento de 231 face ao
período homólogo, o que traduz um crescimento de 5,2%, segundo a análise da
Iberinform. (…) No entanto, o acumulado apresenta valores positivos, com um
aumento de 9,5% face ao período homólogo, com um total de 34.001. O número mais
significativo de constituições regista-se em Lisboa, com uma variação homológa
positiva de 15% e no Porto, com mais 12,8% de constituições, um total de 6.073. As
descidas mais significativas acontecem na Horta e em Portalegre. Agricultura, Caça e
Pesca são as atividades onde se registam o menor número de constituição de
empresas, a par com as telecomunicações, com menos 2,4%, e no Comércio a Retalho,
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com menos 1,5%. Já os aumentos registam-se nos setores dos transportes, na indústria
extrativa, construção e obras públicas e no comércio a retalho.
https://assinatura.ionline.pt/artigo/629639/598-empresas-fecharam-emsetembro?seccao=Dinheiro_i
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