
O primeiro-ministro de Portu-
gal, Pedro Passos Coelho, to-
mou um café da manhã com o
governador do Rio de Janeiro,
Sérgio Cabral, também na últi-
ma quinta-feira.
No encontro, eles avaliaram

as oportunidades de investi-
mentos e o interesse do gover-

no português em realizar no
Rio um roadshow (apresenta-
ção a investidores), no segun-
do semestre.
O objetivo com o roadshow é

apresentar o know-how (conhe-
cimento) das empresas portu-
guesas no setor naval e offshore.
Para o ministro dos Negócios

Estrangeiros de Portugal, Paulo
Portas, foi “uma conversa bas-
tante positiva”, o encontro com
o governador do Rio. ■ A.G.

No dia em que completava um
ano de governo, o primeiro-mi-
nistro de Portugal, Pedro Pas-
sos Coelho, disse no Rio que os
investimentos brasileiros são
“muitíssimo bem-vindos” no
processo de privatizações em
andamento no país luso. Passos
Coelho defendeu também a
“aliança para o desenvolvimen-
to sustentável” com o governo
brasileiro e demais países de
língua portuguesa como opor-
tunidade estratégica de inser-
ção política e econômica no
mercado mundial.
“A língua portuguesa é um

ativo estratégico. Somos uma
potência global”, afirmou, na úl-
tima quinta-feira (21), o primei-
ro-ministro a uma plateia de
cerca de 200 empresários brasi-
leiros e portugueses durante um
jantar em sua homenagem ofe-
recido pela Câmara Portuguesa
de Comércio e Indústria do Rio
de Janeiro, durante a realização
da Conferência Rio+20 (encerra-
da na sexta-feira, dia 22).
Além do primeiro-ministro,

estavam presentes os ministros
dos Negócios Estrangeiros de
Portugal, Paulo Portas, e da
Agricultura, do Mar, do Am-
biente e do Ordenamento do
Território, Assunção Cristas.
Passos Coelho destacou que es-
tão em andamento processos
de privatização muito impor-
tantes como os da empresa aé-
rea TAP, a ANA (aeroportos), a
CTT (correios) e dos estaleiros
de Vianna, entre outros. “Acele-
ramos o programa que estava
previsto, tendo conseguido, já
numa conjuntura desfavorável,
e em apenas duas transações no
setor de energia, encaixar mais

de 60% das receitas esperadas
com todo o programa de privati-
zações”, acrescentou.
Num discurso de cerca de 25

minutos, o premier português
ressaltou como o país começa a
obter resultados significativos
nos mercados financeiros e na
economia interna, que registra
um “dinamismo” do setor ex-
portador, reduzindo o desequi-
líbrio externo. “O ritmo de en-
dividamento da nossa econo-
mia, das famílias, das empre-
sas e do Estado, está finalmen-
te a baixar. E Portugal é hoje
um dos países com reserva de
poupança bancária mais robus-
ta, com níveis de confiança dos
próprios portugueses sem pre-
cedentes, condição essencial
para se prosseguir ciclos de po-
líticas de investimentos”, disse
Passos Coelho.
Ao falar da crise europeia, o

primeiro-ministro afirmou que
os acontecimentos mais recen-

tes nos mercados secundários
da dívida soberana europeia
mostram que Portugal começou
a ganhar credibilidade e uma
maior resiliência aos contágios,
mas que o país não deixará de
ser afetado, caso aconteça algu-

ma coisa mais grave na Europa.
“Não estamos de braços cruza-
dos, mas não somos uma ilha.
Não escondemos as dificulda-
des, nem os riscos. Porém, esta-
mos em transformação estrutu-
ral, visando fomentar as refor-
mas como as leis da concorrên-
cia, da arbitragem, da insolvên-
cia, a reforma do licenciamento
do meio ambiente e do traba-
lho”, elencou.
A visita ao Brasil durante à

Rio+20 fez parte de uma turnê
que as autoridades portuguesas
promoveram na última semana
pela América do Sul. Antes do

Brasil, Passos Coelho esteve no
Peru e depois seguiu para a Co-
lômbia. A viagem é uma tentati-
va de reforçar o comércio inter-
nacionalportuguês, especialmen-
te com países não pertencentes à
União Europeia, que até o mo-
mento representam em torno de
25% do total de exportações de
Portugal. Entre a lista dos princi-
pais clientes, o Brasil está na ter-
ceira posição, com ¤ 194milhões
entre janeiro e abril deste ano,
8% amais do que nomesmo pe-
ríodode 2011, porématrás deAn-
gola e China e dos países da Co-
munidade Europeia. ■
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O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou para
0,16% na terceira quadrissemana de junho, após avançar 0,28%
na semana anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). É o
menor resultado desde a primeira semana de agosto de 2011. Seis dos
oito grupos que compõem o IPC-S desaceleraram. O destaque foi
habitação, que caiu de 0,29% em maio para 0,13% em junho. Reuters
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Premiê pede reunião
com investidores noRio
Objetivo do encontro
é apresentar a experiência
portuguesa no setor naval

BRASIL

A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi reduzida
pela sétima semana seguida de 2,30% para 2,18%, segundo projeções
do mercado divulgadas ontem pelo Boletim Focus, do Banco Central.
Em 2011, a expansão do PIB foi de 2,70%. A projeção para a Selic (taxa
básica de juros) neste ano se manteve em 7,50%. Já as estimativas
para a inflação oficial foram reduzidas, de 5% para 4,95%. Reuters

Aempresários brasileiros, PedroPassos
diz que seupaís está emcondiçãoessencial
para ciclosdepolíticas de investimentos

Com o objetivo de
reforçar o comércio
internacional, o premiê
passou também
por outros países
da América do sul

Cabral recebeupremiêportuguêsparaavaliaroportunidades

ROADSHOW

PedroPassos: ”Portugal é hoje umdos países comreserva de poupançabancáriamais robusta”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 10.




