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Qimonda limitada a 200 trabalhadores
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A Qimonda Portugal revelou hoje que irá
presci ndir de cerca de 300
trabalhadores, na sua maioria com
contratos a prazo, e que irá suspender
durante seis meses os contratos de
trabalho de cerca de 800 funcionários,
mantendo apenas no activo 200
trabalhadores.Num comunicado enviado
aos órgãos de informação, sublinha-se
que a empresa de Vila do Conde ainda
está a tentar encontrar uma solução
para a grave crise que atravessa e que
está ciente das consequências sociais
que estas medidas irão ter.“Na
sequência da declaração de insolvência
da Qimonda AG, na Alemanha, e
consequente paragem da produção da
fábrica de Dresden, tornou-se inevitável
que também a Qimonda Portugal se
apresentasse à insolvência”, começa por
explicar a empresa no seu comunicado,
adiantando que “são do conhecimento
geral os esforços extraordinários
desenvolvidos pelo Administrador de
Insolvência na Alemanha, pela
administração da Qimonda Portugal e
pelo Governo Português para viabilizar
uma solução que permita a
sobrevivência da empresa e, com ela, a
do maior número de postos de trabalho”.

No entanto, e “infelizmente, não foi ainda
possível, ao longo dos últimos meses,
encontrar um investidor e estruturar um
projecto alternativo que possa ser
assumi do
como
uma
sol ução
suficientemente sustentada”, sublinha a
empresa. Face a esta situação, a
administração da Qimonda Portugal, em
conjunto com o administrador de
insolvência em Portugal, comunicou hoje
quais as medidas que considera
necessárias para manter em aberto “a
possibilidade da unidade de Vila do Conde
vir a integrar uma futura solução para o
grupo Qimonda: ajustamento do efectivo
de trabalhadores para cerca de 1000 por
cessação de contratos de trabalho, o que
afectará, principalmente, trabalhadores
com contratos a termo; Manutenção em
funções de uma equipa de cerca de 200
pessoas, que manterá a operacionalidade
da empresa e trabalhará na procura de
soluções de continuidade do negócio;
Suspensão, durante seis meses, dos
contratos de trabalho dos restantes 800
trabalhadores, que se considera vir a ser
necessários numa solução de viabilização .
Vítor Costa Publico.pt 14.04.09

Sinais de declínio económico a abrandar?
O presidente da Reserva Federal dos EUA, Ben fundações da mesma são fortes, e não enfrentamos
Bernanke, disse hoje que os sinais de uma forte queda problemas que não possam ser resolvidos, com
na economia norte-americana poderão estar a acalmar. paciência e persistência”.
remeteu para
justificar as
de casas, a
e a venda de

O banco central está empenhado em
alcançar a estabilidade financeira,
que é a condição necessária antes
da economia poder recuperar, disse
também Bernanke.

“Estou fundamentalmente optimista com a nossas
economia”, afirmou o responsável, acrescentando que
“as condições actuais da economia são difíceis, mas as

Ana Filipa Rego-Jornal de Negócios.pt 14-0409

Ben Bernanke, citado pela Bloomberg,
dados recentemente divulgados para
declarações, nomeadamente a venda
construção, os gastos dos consumidores
carros.
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Fortis regista prejuízo de 20,6 mil milhões em 2008
O Fortis, o maior banco
belga, que beneficiou de
auxílio estatal e é
parceiro do Millennium
bcp no sector dos
seguros, anunciou hoje
prejuízos de 20,6 mil
milhões de euros (27,2
mil milhões de dólares)
em 2008.O prejuízo está
em
linha com
as
estimativas divulgadas
anteriormente pelo banco
e que explicavam os
resultados com o impacto
da crise, que levou à
d e sv al o ri z a ç ã o
dos
activos.O banco destaca
também, em comunicado,
o efeito negativo, de 12,5
mil milhões de euros,
resultante
das
transacções efectuadas

para a sua reestruturação
entre Setembro e Outubro
de 2008.O Fortis admitiu
ainda que a aquisição em
2007 – e posteri or
separação – dos activos do
ABN Amro fez aumentar os
prejuízos.O Fortis Banque,
q u e
r e s u l t o d o
desmantelamento do antigo
grupo belga-holandês Fortis
(agora Fortis Holding), foi
objecto de intervenção em
Setembro pelos governos
belga,
hol andês
e
luxemburguês no meio da
crise financeira mundial.
A holding Millennium BCP
Fortis Grupo Segurador,
que
controla
as
seguradoras Ocidental
Vida, Ocidental Seguros,
Médis e Pensões Gere, é

detida a 51 por cento pelo
Fortis e 49 por cento pelo
BCP.O BCP já tinha
a sse gur ad o q ue um a
intervenção dos governos e
até uma eventual venda de
activos do grupo financeiro
belga-holandês não teria
q u a l q u e r i m p a ct o n a
actividade seguradora em

“The reason for holdups in payments is
sloppiness,
mismanagement in
the public sector and
random attitude”

Portugal.O Governo belga,
que nacionalizou o Fortis

Economia Portuguesa contrai 3,5% este ano
O Banco de Portugal reviu
hoje em baixa a sua
estimativa de crescimento
económico, esperando
agora uma contracção do
PIB de 3,5% este ano, o pior
desempenho desde 1975.

A estimativa anterior da
instituição liderada por
Vítor Constâncio apontava
para uma ev olução
negativa do Produto
Interno Bruto (PIB) de
0,8% em 2009. Esse valor
foi hoje revisto em baixa
para 3,5% no Boletim
E c onóm i c o
da
Primavera."As projecções
mais recentes do Banco
de Portugal, elaboradas
com base em informação

disponível até ao final de
Março, apontam para uma
queda do PIB de 3,5% em
2009", pode ler-se no
documento. A instituição
diz que esta projecção
traduz a queda "tanto da
procura interna como para
as exportações, sendo
também acompanhada por
uma
redução
das
i m por t aç õe s " . A
conf irmarem -se est as
previsões, o recuo da

Salões de Exposição

economia portuguesa em
2009 será o pior dos
últimos 34 anos, já que em

1975 o PIB nacional
registou uma contracção
de 4,3
DiárioEconómico.sapo.pt14-04-09

TEKTÓNICA

TENDENCE

ALIMENTARIA

19-23 Maio Fil Lisboa

3-7 Julho Frankfurt

19-22 Abril Lisboa

Des d e 1999
que a
TEKTÓ NI C A – Sa l ã o
Internacional de Construção
e Obras Públicas – tem lugar
na Feira Internacional de
Lisboa,
um
es p aç o
privilegiado no Parque das
Nações.

A altura do ano mais atarefada,
o Outono e época natalícia
despertam quando a Tendence,
Feira Internacional do Outono,
transforma Frankfurt num
importante ponto de encontro
mundial para o sector dos bens
de consumo e um must para o
retalho orientado para o design.

Este é o Salão Internacional
de Alimentação e Bebidas
mais
importante
da
Península Ibérica em 2009 e
é a melhor plataforma para a
promoção dos seus produtos
no mercado luso e uma porta
de acesso a todos os
mercados de influência
portuguesa

tektonica.fil.pt

tendence.messefrankfurt.com alimentaria-lisboa.com
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Brussels tackles problem of late payments
Public authorities will have
to pay their bills within 30
days or face immediate
financial penalties, under
new proposals designed
to tackle the €1,900bn
probl em
of
“late
paym ent s”
in
the
European Union. Brussels
on W ednesday
put
f or wa r d
l e gi sl ati v e
amendments which it
hopes will beef up existing
rules in this area and
spare companies from the
bill-collection difficulties
which beset most to some
degree – and hit small
f i rm s
the
ha r d e st .
That
was
warmly
welcomed by business
organisations – although
they lamented the length
of time taken to produce

t h e
c h a n g e s .
Eur ocham br es,
the
umbrella association for
Europe’s chambers of
commerce, said the
changes
we r e
“an
im portant
step
in
concret ely
helpi ng
European businesses,
especially smaller ones,
which, in these times of
crisis, are strangled by
payments delays on the
one hand and the difficulty
of accessing credit from
banks on the other”.
Günter Verheugen, EU
industry commissioner,
described the current late
payments situation as a
“disease”,
and
acknowledged that it was
fuelling
corporate

bankruptcies in the worst
cases. Only five per cent
of large companies and
one per cent of small firms
claimed to be unaffected,
he said, while the total
amount tied up in late
payments was around
€1,900bn. Of that, about
€1.2bn related to public
sector entities, he added.
“The reason for hold-ups
in payments is sloppiness,
mismanagement in the
public sector and random
attit ude, ”
t he
commissioner said. He
noted that some countries
– such as Portugal and
the UK – had already
taken some steps to
address the problem, but
added that it was “a
genuine issue” across the
27-country bloc.

The new proposals, which will
be binding, will require public
authorities to pay bills within 30
days of receiving invoices. If
they fail to do this, they will
have to pay a flat-rate
compensation of five per cent of
the amount due to the creditor,
plus interest and a sum to cover
the creditor’s recovery costs.
I ronically, t he European
Commission’s own record on
late payments has been less
than stellar – and last month the
European ombudsman opened
a new investigation to see what
measures had been taken to
improve the situation. However,
Mr Verheugen on Wednesday
committed the organisation to
meeting or bettering the 30-day
limit.Nikki Tait in Brussels, Financial
Times (on-line) 14.04.09

Vietname and Portugal Cooperation

João Cravinho

Vietnam's Deputy Prime
Minister Pham Gia Khiem
said that blooming bilateral
ties between Vietnam and
Portugal created the
potential for stronger
cooperation, the Vietnam
News reported Khiem
made the statement at the
occasion of Vietnam visit by

Portugal Secretary of
State for Foreign Affairs
and
International
Cooperation Joao Gomes
Cravinho on Wednesday.
Khiem said that he hoped
Portugal would start direct
investment activities in
Vi et n am
soo n
a nd
suggested the two sides

promote cultural and
t o u ri st
c o o p e r at i o n .
Cravinho expected the
two countries would sign
agreements on antiprotectionism and double
tax avoidance soon to
boost bilateral investment
and commercial relations.
Xinhua (on-line) 15-04-09

Meet the Buyers– Energy, Environment Water
and Wastewater
The British Embassy in
Lisbon and Environlink
Northwest are organising
a Business Development
Missi on
of
Energy,
Environment, Water and
Wastewater companies
from UK's Northwest
region.
British companies are
willing to establish contact
with
Portuguese
counterparts and discuss

possi ble
busi ness
collaborations in Portugal.

Portuguese companies at
To promote these UK their own premises on 29
Trade & Investment is May.
organising a "Meet the
Buyers" - a bilateral If you are interested in
meeting session at the meeting any of the UK
British
Embassy
in companies attending the
Lisbon, located at Rua "Meet the Buyers" please
de São Bernardo, 33, on contact the British Embassy
28
May
2 0 0 9 . in Lisbon until the17th May.
http://ukinportugal.fco.gov.
The UK companies are uk/en
also available to meet
aicep portugalglobal 14.04.09
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Services de la Chambre
Communication de listes d’adresses de fabricants,
importateurs, exportateurs, grossistes distributeurs et
agents au Portugal et en
Belgique.
Organisation de déjeuners, conférences, voyages et
missions permettant des contacts avec des personnes
et sociétés intéressées par le Portugal.
Traitement des demandes de renseignements avec si
nécessaire
leur
aiguillage
vers
les
sources
d’information, les personnes et les services les plus
appropriés.
Envoi des propositions d’affaires en provenance du
Portugal et de la Belgique.
Informations sur l’économie belge et portugaise.

www.ccb-portugal.be

Visite de certaines foires sectorielles au Portugal à un
prix compétitif.
Recherche de partenariats au niveau international.
Organisation de rendez-vous commerciaux en Belgique
et au Portugal.
L'opportunité de rencontrer personnellement les
décideurs qui se réunissent de manière régulière aux
évènements organisés par la CCBP.
Prix avantageux pour les membres dans des hôtels en
Belgique et au Portugal.
Organisation d’un voyage annuel culturel et économique

Portuguese creative spot
Tiago Paiva
fotografia
1983 vive e estuda em Lisboa.
Estudante

de

Design

de

Equipamento cedo encontrou na
fotografia uma verdadeira paixão.
Nas suas fotografias encontramos o
olhar de quem cedo se apaixonou

Praça de Touros - Lisboa

por uma cidade e diariamente a

Ao longo do rio - Tejo, Lisboa

observa de uma forma particular.
Co m

deta lhe

e

p o r me n o r .

www.olhares.com/cogumelo

ao longo do caminho - metro do Rato
Lisboa
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