
ALTOS E BAIXOS
Gonçalo
Moura Martins
Presidente executivo

da Mota Engil

A Mota Engil avança a passos lar
gos na América Latina com a atri
buição de encomendas de cerca de
€400 milhões naquela região en

tre as quais uma obra no Brasil no
valor de €165 milhões assim como
outras neste país no México no Pe
ru e na Colômbia É um elemento
visível da sua estratégia de interna
cionalização que passa pela Euro
pa África e América Latina e que
tem dado bons resultados os lu
cros no primeiro semestre aumen
taram 13 2 enquanto o volume de
negócios cresceu 7 3

Carlos
Costa
Governador

do Banco de Portugal

A serra de Sintra vai passar a estar
no mapa dos fóruns financeiros com
a realização entre 25 e 27 de maio
do próximo ano na Quinta da Penha
Longa de um encontro anual de ban
cos centrais É um evento que será
organizado pelo Banco de Portugal
além do Banco Central Europeu e
que promete trazer 150 pessoas pa
ra discutir o futuro da Europa e da
moeda única Uma boa forma de pro
moção de Portugal e do banco cen
tral português sobretudo quando a
economia portuguesa é um caso de
estudo mas pela negativa

Angelo
Paupério
Presidente

da Sonaecom

A fusão entre a Optimus e a Zon foi
aprovada pela Autoridade da Con
corrência e agora é uma questão
de tempo até ser efetivada E Ange
lo Paupério um gestor com muitas
provas dadas no grupo Sonae foi
essencial para a condução deste ne
gócio do lado da Sonaecom que
permite criar um grande operador
em Portugal que faz frente à PT

Pedro
Passos Coelho
Primeiro ministro

O chumbo do Tribunal Constitucio
nal ao diploma de requalificação
dos funcionários públicos é um fa
tor de pressão adicional para o Go
verno Pode no entanto dar algu
mamargem para uma eventual fle
xibilização das metas do défice e
suavização das medidas de austeri
dade na medida em que a culpa se
rá atribuída mais uma vez ao Tri
bunal Constitucional

Christine
Lagarde
Diretora geral
do FMI

É assustador olhar para a econo
mia portuguesa ver os impactos
do excesso de austeridade no país e
verificar a insistência do Fundo Mo
netário Internacional na mesma re
ceita ao defender mais cortes nos
salários nomeadamente no salário
mínimo nacional Isto depois de se
ter ficado a saber que as análises
feitas pelo Fundo tiveram por base
dados incorretos como noticiou o
Jornal de Negócios com o Gover
no a dizer que apenas enviou os da
dos que foram pedidos
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