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1. Maior construtora do mundo procura parceiros nacionais. Gigante chinês do setor
está em contacto com grupos portugueses para concorrer à construção do porto de
Sines e do aeroporto do Montijo. Uma delegação da China Construction Third
Engineering Bureau Group, que integra o maior grupo construtor do mundo, esteve
em Portugal durante uma semana a fazer contactos com potenciais parceiros de
negócio nas áreas da construção e arquitetura. Os contactos já vinham acontecendo
há pelo menos seis meses. Agora estão a ser definidos “protocolos preliminares”,
disse ao Negócios um responsável da empresa. O objetivo da construtora que faz
parte do grupo China State Construction Engineering Corporation – classificado em
primeiro entre os 250 maiores contratantes do mundo segundo o ranking da revista
especializada ENR de 2018 – é investir em infraestruturas e no imobiliário, tanto em
Portugal como nos países africanos de língua oficial portuguesa, Brasil e Marrocos. (…)
Depois da banca e da saúde, os interesses chineses em Portugal estão agora a
avançar no setor da construção e infraestruturas. No ano passado, a Teixeira Duarte
chegou a acordar a venda dos 7,5% que detinha na Lusoponte à Companhia de
Investimento China-Portugal Global, Limitada, por 23,3 milhões de euros, mas os dois
outros acionistas – Mota-Engil e Vinci – exerceram o direito de preferência nessa
compra. Mais recentemente, no concurso para a expansão do metro do Porto, um
investimento estimado em 307 milhões de euros, a China Railway Tunnel Group
formou consórcio com a portuguesa Lena Engenharia e Construção .
(manchete, pág. 16)
2. Leilões passam a incluir pequenos comercializadores. O próximo leilão de energia
excedente da produção do regime especial (PRE) vai ter, pela primeira vez, contratos
destinados aos pequenos comercializadores. De acordo com as condições publicadas
pela ERSE, o objetivo destes novos contratos passa por facultar a estes
comercializadores um aprovisionamento mais ajustado à dimensão das suas carteiras
de clientes. O 32.º leilão para a colocação de energia em regime especial vai
decorrer a 19 de setembro. (pág. 22)
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3. Compras de Portugal à China sobem 32%. O défice comercial com a economia
chinesa aumentou 48% este ano. Os produtos chineses estão a entrar cada vez mais
na economia nacional. As importações de bens da China dispararam 31,8%, entre
janeiro e julho deste ano, face ao mesmo período de 2018. Em apenas sete meses, a
economia portuguesa já comprou o equivalente a 75% do total que importou da
China em todo o ano passado, mostram os dados publicados na segunda-feira, pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE). (…) Então o que compram os portugueses? As
encomendas feitas às empresas chinesas são maioritariamente produtos
informáticos, eletrónicos e óticos; equipamento elétrico; máquinas e equipamentos;
produtos químicos; e couro e produtos afins. Estes são os cinco principais tipos de
bens, mas só os primeiros três, todos associados a uma economia cada vez mais
tecnológica, representam mais de 40% do total das compras. Até julho, a importação
de produtos informáticos, eletrónicos e óticos disparou 86%, ou seja, quase
duplicou. A compra de equipamento elétrico subiu 10% e a importação de máquinas
e equipamentos subiu 27%. (págs. 1, 8 e 9)
4. Processos em tribunal vão ter consulta online. A consulta de processos online vai
ser disponibilizada para quem não seja parte nas ações e para advogados que não
sejam mandatários. Quem não tenha computador, também passa a poder fazer
consultas no tribunal sem necessidade de versão em papel. Qualquer cidadão vai
passar a poder consultar em casa, no seu computador, um processo judicial que corra
num tribunal, mesmo que não seja parte interessada e bastando, para tal, que tenha
apresentado um requerimento ao juiz, a fundamentar o seu interesse, e este dê a
necessária autorização. Até agora já era possível a consulta de processos, mas só no
tribunal e, em regra, na versão em papel. Esta é uma das medidas que entram em
vigor esta quarta-feira, 11 de setembro, e que pretendem agilizar e facilitar o acesso
online aos processos judiciais. Além da referida possibilidade de consulta eletrónica,
pelos cidadãos, de processos judiciais nos quais, não sendo parte, têm interesse
atendível reconhecido pelo tribunal, também os advogados passam a poder aceder
por via eletrónica, a processos nos quais não exerçam o mandato judicial (também
aqui mediante um pedido de autorização ao juiz). Num e noutro caso, os interessados
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deverão entrar no site da justiça autenticando-se com o cartão de cidadão ou com a
chave móvel digital. (pág. 12)
5. Investimento no Taguspark vai atingir 50 milhões de euros. O Taguspark admite que
os projetos em curso resultarão num investimento de 50 milhões de euros, sendo
cerca de 35 milhões investimento do próprio parque. A regeneração do edificado
continua a acontecer. Quando chegou ao Taguspark encontrou um parque degradado,
e estagnado também por via da crise que se abateu sobre o país. Eduardo Baptista
Correia, quando chegou em 2018, promoveu uma auditoria para conhecer todos os
problemas do edificado. (…) IST, BPI, BCP, CGD, Altice, EDP, SIBS IS Q, CTT, são alguns
dos outros acionistas. (págs. 1 e 15)

6. Voos no Montijo prometem 5600 empregos indiretos já em 2022. Reforço de
empregos indiretos junta-se aos 5 mil empregos diretos que a ANA prevê para o
primeiro ano de operação do Montijo. A abertura do Montijo voos civis permitirá
criar 800 empregos indiretos por cada milhão de passageiros. Isto significa que no
primeiro ano de operação desta infraestrutura, que nasce para aliviar a esgotada
Portela, o tecido empresarial da margem sul do Tejo fará um reforço de 5600 postos
de trabalhos. Os números juntam-se aos já cinco mil empregos prometidos pela ANA
para o novo aeroporto e que duplicarão quando o aeroporto complementar ao
Humberto Delgado estiver em velocidade cruzeiro. (…) O projeto Portela+Montijo
pressupõe um investimento de 1,15 milhões de euros realizado pela gestora
aeroportuária, ANA-aeroportos, em que 650 milhões de euros serão destinados a
Lisboa e 500 milhões de euros servirão para converter a base militar do Montijo.
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/voos-no-montijo-prometem-5600-empregosindiretos-ja-em-2022/
7. Produção na construção aumentou 3,1%. O índice de produção na construção
cresceu 3,1% em julho comparativamente a igual mês do ano passado. Já os índices
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de emprego e de remunerações no sector aumentaram 2,1% e 5,7%, respetivamente.
Os dados foram divulgados esta manhã pelo Instituto Nacional de Estatística, que
explica que o índice de produção na construção corresponde à média móvel de três
meses ajustada de efeitos de calendário e sazonalidade. Em junho, o índice havia
registado uma variação homóloga de 3%. (…) Quanto aos índices de emprego e de
remunerações efetivamente pagas, evoluíram 0,1% e 4%, respetivamente, face a
junho.
https://www.dinheirovivo.pt/economia/producao-na-construcao-aumentou-31/

8. Há um “novo banco” digital. Saiba como funciona o moey! As contas abertas no
moey! são movimentadas através de uma app. Depósitos a prazo e crédito ainda
não estão disponíveis, mas apenas para já. Há um novo banco na praça. Chama-se
“moey!” e vem enriquecer a oferta de serviços bancários em Portugal exclusivamente
digital. Este banco digital que emerge do Grupo Crédito Agrícola, com o qual partilha
a licença bancária, funciona a partir de uma app que permitirá a realização das mais
básicas operações bancárias no smartphone. A possibilidade de os clientes acederem
a crédito ou a depósitos remunerados fica de fora, mas apenas para já.
https://eco.sapo.pt/2019/09/11/ha-um-novo-banco-digital-saiba-como-funciona-o-moey/
9. Embraer Portugal tem novas vagas para estagiários. Já abriu a segunda fase do
programa de estágios profissionais na empresa aeronáutica. Há 20 vagas disponíveis
em 15 áreas diferentes. As candidaturas podem ser submetidas até 15 de novembro.
Já abriu a segunda fase de candidaturas para o programa de estágios profissionais da
Embraer Portugal, em Évora. Há 20 vagas em 15 áreas diferentes e as candidaturas
devem ser submetidas na página da Embraer Portugal, até 15 de novembro. Os
estágios vão abrir para as áreas de mecânica, engenharia, análises, operação e
controlo.
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https://eco.sapo.pt/2019/09/10/embraer-portugal-tem-novas-vagas-para-estagiarios/

10.EDIA aumenta capital em 16,8 milhões de euros para pagar serviço da dívida. Esse
aumento de capital da EDIA processou-se através da emissão de 3.355.088 de ações
nominativas, no valor de cinco euros cada, a subscrever e a realizar pelo Estado, em
numerário. A EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva
recebeu um novo aumento de capital do accionista Estado. (…) Ainda de acordo com
esse comunicado da empresa liderada por José Pedro Salema, este último aumento
de capital servirá para “fazer face a serviço da dívida”, ou seja, para pagar juros da
dívida contraída pela EDIA para financiar o forte investimento no projeto do Alqueva.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/edia-aumenta-capital-em-168-milhoes-de-eurospara-pagar-servico-da-divida-488507
11.Exportações agroalimentares nacionais superaram 900 milhões de euros até julho.
Exportações do setor nos primeiros sete meses deste ano foram superiores às
importações. As exportações no setor agroalimentar nacional cresceram mais do que
as importações no mesmo setor nos primeiros sete meses de 2019. Segundo um
comunicado do Ministério da Agricultura, “os dados hoje divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística revelam que as exportações aumentaram 3,1% relativamente
ao período homólogo, um valor que fica 0,6% acima do crescimento de 2,5% das
importações”.
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/exportacoes-agroalimentares-nacionaissuperaram-900-milhoes-de-euros-ate-julho-488542

12.Oleoduto para o Montijo é possibilidade complexa e tem custo elevado, diz
presidente da ANA. A ANA está "obviamente interessada" no abastecimento por
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oleoduto ao novo aeroporto, mas o investimento é das petrolíferas. Há uma
possibilidade, mas é tecnicamente complexa e tem custo elevado. O abastecimento
de combustível ao futuro aeroporto complementar do Montijo através de um
oleoduto é uma possibilidade que está a ser discutida. mas há dificuldade de
viabilização económica. (…) O presidente executivo da ANA reafirmou que o Montijo
é a única solução viável para a Vinci, a empresa francesa que é dona da ANA, porque
está de acordo com o caderno de encargos definido pelo concedente, o Estado. E
entre as condições está um projeto de expansão aeroportuária que não tenha
impactos financeiros para o Estado e possa ser feito rapidamente.
https://observador.pt/2019/09/10/oleoduto-para-o-montijo-e-possibilidade-complexa-etem-custo-elevado-diz-presidente-da-ana/

13.UE elege como prioridades o clima e o mercado digital. Elisa Ferreira será a nova
comissária com a pasta da Coesão e Reformas, que Costa cobiçava. Elisa Ferreira vai
ser responsável pela distribuição dos fundos estruturais da União Europeia, enquanto
comissária europeia para a Coesão e Reformas. A presidente eleita da Comissão
Europeia, Ursula von der Leyen, atribuiu-lhe a pasta da política regional que era
cobiçada pelo primeiro-ministro português, e ainda lhe acrescentou uma série de
novas responsabilidades, nomeadamente a gestão do Fundo de Transição Justa que
visa assegurar o apoio às regiões mais afetadas pela mudança para a nova economia
“verde” ou a gestão do futuro instrumento orçamental para a convergência e
competitividade (vulgo orçamento da zona euro), que deverá ser constituído no
âmbito do próximo quadro financeiro plurianual e poderá ascender aos 17 mil
milhões de euros. (págs. 1 a 5)
14.Opinião. “Por um IVA de esquerda”. Luís Aguiar-Conraria. (…) “Há uma proposta
que defende um imposto de consumo que substitua os vários impostos sobre o
rendimento, um IVA com taxa bastante mais elevada”. (…) “De tempos a tempos,
aparece um economista a dizer que não faz sentido pagar impostos sobre o
rendimento. Como uma vez me disse Luís Gaspar — economista hoje a trabalhar em
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Portugal, mas que foi ‘Principal Economist’ na Ofcom, a ANACOM inglesa, e
responsável pelo leilão de frequências de telemóvel 5G no Reino Unido —, de um
ponto de vista normativo, não se deve taxar o rendimento. É bom que as pessoas
ganhem mais. É uma excelente forma de subir na vida e, como tal, não deve ser
penalizado. Ao taxarmos o rendimento (ainda por cima com taxas progressivas),
estamos a penalizar quem tenta subir na vida. Sob este ponto de vista, até porque
incide principalmente sobre os rendimentos do trabalho, o IRS é um entrave ao
elevador social. Por outro lado, faz sentido desincentivar o consumo. Quanto menos
se consumir, mais se poupa e, com isso, maior será o investimento. Nos dias de hoje,
com tantas pressões ambientais, reduzir o consumo agregado faz mais sentido do
que nunca. Qual é então o principal problema apontado aos impostos sobre o
consumo? Imagine que deixa de se pagar IRS e que se compensa a receita fiscal
perdida duplicando a taxa de IVA. Muitos considerariam injusta, pois os pobres
pagariam a mesma taxa de imposto que os ricos. Pior, seria um imposto regressivo,
dado que quem tem rendimentos mais elevados poupa proporcionalmente mais e,
portanto, teria uma fração maior do seu rendimento livre de impostos.” (…) (pág. 8)

15.Portugal considerado o melhor destino turístico do mundo para pessoas com
deficiência. Este prémio foi entregue a Portugal devido a várias iniciativas com que o
país conta, como o programa “Praia Acessível”, que facilita o acesso a mais de 200
praias a pessoas com mobilidade reduzida e o programa “Festivais + Acessíveis”, que
dá a oportunidade a pessoas com necessidades específicas de apreciar o espetáculo
de forma confortável. Portugal foi considerado o melhor destino turístico para
pessoas que apresentam necessidades específicas, segundo a Organização Mundial
do Turismo (OMT).
https://ionline.sapo.pt/artigo/670750/portugal-considerado-o-melhor-destino-turistico-domundo-para-pessoas-com-defici-ncia-?seccao=Portugal_i
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