
Empresários analisam
como foi sobreviver
Convenção Entre as empre
sas sobreviventes estão
Renova Luís Simões
ou Frezite Ex ministros
falam sobre o futuro

Mais de 1300 empresários estão já
inscritos na convenção Sobrevi
ver e Crescer que se realiza dia 9
deste mês no Centro de Congres
sos em Lisboa Oriundos de re
giões desde Bragança aoAlgarve
e dos mais variados sectores os
empresários sobreviventes do
processo de ajustamento vão re
fletir sobre o que correumal o que
é preciso mudar e quais as condi
ções para continuar a crescer ex
plica José Eduardo Carvalho pre
sidente daAssociação Industrial
Portuguesa AIP Entre os sobre
viventes estão aRenova Frezite
ou Luís Simões entre muitas ou
tros para discutir os custos de fi
nanciamento e deprodução Nes
te primeiro painel o destaque vai
para o comentário do antigo mi
nistro Daniel Bessa
Mas adiscussão irá estender se

também àdinamização domerca
do interno Épossível crescercom

défice orçamental dívida pública
e insolvabilidade do País serão

questões a discutir aponta o pre
sidente daAIP salientando a re
dução do rendimento disponível
dos consumidores O tema será

comentado pelo antigo ministro
PinaMoura

De igual modo a inovação e a
exportação serão analisadas com
destaque para os custos operacio
nais nomeadamente os energéti
cos salariais fiscais entre outros
O comentário deste painel cabe ao
também ex ministroMiraAmaral

A qualidade da gestão em Por
tugal é o 4 °temae que iráanali
sar as falhas de gestão e recursos
humanosnas empresas diz o res
ponsável daAIP que destaca o co
mentário deÁlvaro Barreto

A convenção que arranca às
09 30 de dia 9 com participação
do primeiro ministro Pedro Pas
sos Coelho termina com conclu
sões de propostas Um conjunto
de propostas comprioridadepara
as questões envolventes às empre
sas e sua recapitalização o refor
ço e redimensionamento da capa
cidade exportação entre outras
PAULABRITO
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