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CIP - ECONOMIA ENTRARÁ EM COLAPSO SE RESGATE 
NÃO FOR AJUSTADO  

 
Economia entrará em 
colapso se resgate 
não for ajustado -  
Marina Conceição  
 
Presidente da CIP 
garantiu hoje que as 
empresas nacionais 
estão em risco de 

colapso por falta de financiamento.  
"Hoje é extremamente difícil, para não dizer quase impossível, 
para a esmagadora maioria das empresas e para as PM E 
conseguirem financiamento bancário com efeitos deva stadores 
evidenciados pelo aumento do número de falências ", afirmou hoje 
António Saraiva no Congresso da AERLIS, em Lisboa. 
"Muitas empresas encontram-se já impossibilitadas d e aceitar 
encomendas, por insuficiência do seu fundo de manei o; outras 
defrontam-se com bloqueios à sua actividade pelas dificuldades dos 
fornecedores nacionais. Cadeias de valor inteiras, que têm nos 
mercados externos o destino dos ‘outputs' finais, e ncontram-se 
em risco de colapso por escassez de financiamento ", acrescentou 
Saraiva, que tem advogado a necessidade do resgate português ser 
reforçado em cerca de 30 mil milhões de euros. 
Na mesma ocasião, o patrão dos patrões alertou mais  uma vez 
para a necessidade de renegociar o pacote de ajuda financeira de 
78 mil milhões de euros.  "O ajustamento, que sabíamos que ia ser 
extremamente difícil mas circunscrito a dois anos e  meio, poderá 
vir a ser mais longo e impõe-se que se reconheça qu e, sem o 
mínimo de condições de financiamento regular do sec tor 
produtivo, não haverá possibilidade de evitar o col apso da 
economia portuguesa e um agravamento do défice exte rno",  
argumentou António Saraiva. 

Recomendar este URL no Google

0 comentários:  

 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA  

O NOVO CICLO 

TVI - CCunha e Sá - MOBILIDADE 
NA F. PÚBLICA É ANTECÂMARA 
DO DESEMPREGO 
Comentário Constança Cunha e Sá à 

noticia do dia (TVI24): Proposta (mobilidade na 
Função Pública) diz claramente que governo quer 
distribuir... 

"O FANTASMA DE PARIS" por 
Miguel Sousa Tavares 
O fantasma de Paris (…) José 
Sócrates começou a governar em 

2004, recebendo um país com défice de 6,2%, 
após dois governos PSD/CDS, numa alt... 

CDS CONVIDA FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS A DESPEDIREM-SE - 
NEM MAIS! 
CDS aconselha funcionários públicos 

insatisfeitos a rescindir - Mariana Adam   João 
Almeida afirmou hoje que os funcionários públicos 
que nã... 

O 1º MINISTRO ENTROU EM 
CRISE DE AUTORIDADE! (hoje, in 
Diário as Beiras) 
Esta semana, ao ler um diário de 

referência, tomei nota de que a despesa mensal 
com os 1689 funcionários do Banco de Portugal 
anda muito per... 

1º MINISTRO - DIA DA 
DESAUTORIZAÇÃO NACIONAL DO 
GOVERNO 
VINDO DE VISEU, CHEGUEI A 

LISBOA, À AR , praticamente sem carros pelo 
caminho e sem trânsito na cidade. A terça-feira " 
gorda " do  CARNAV... 

NEW YORK TIMES - O QUE SE 
PASSOU EM PORTUGAL DE 
ERRADO? 
«Comparado com os outros estados 

doentes da Europa, Portugal fez tudo certo». A 
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