
SOS EMERGÊNCIAS
E UPA 24h
O programa SOS Emergências e as UPAs 24h são duas soluções do Governo Federal, em parceria com estados e municípios,
para reduzir o tempo de espera e aumentar a qualidade do atendimento em urgências e emergências no SUS. O programa SOS
Emergências melhora a estrutura física, reorganiza as emergências dos grandes hospitais e capacita os profissionais de saúde da
área. As UPAs 24h já atendem a mais de 2 milhões de pessoas por mês em casos de urgência, ajudando a desafogar a rede hospitalar.

LIGUE 136 E SAIBA MAIS. MELHORAR SUA VIDA, NOSSO COMPROMISSO.

A Portugal Telecom (PT) vai
manter uma “forte disciplina
de custos” e quer capitalizar a
sua aposta no Brasil e na Áfri-
ca para compensar os efeitos
previstos de uma maior auste-
ridade econômica em Portu-
gal, disse o presidente da com-
panhia, Zeinal Bava.

A proposta orçamentária de
Portugal para 2013 que o go-
verno de centro-direita entre-
gou ao parlamento em 15 de
outubro prevê um aumento
significativo da carga fiscal
que, segundo os analistas de-
verá reduzir a renda disponí-
vel para as famílias e, assim,
prejudicar as vendas das em-
presas, incluindo o setor de te-
lefonia.

“Naturalmente, vamos ser
confrontados com desafios
enormes e vamos responder
de duas formas a estes proble-
mas: manter uma forte disci-
plina de custos e continuar a
nos beneficiar da diversifica-
ção geográfica e também do in-
vestimento em novas tecnolo-
gias”, disse Bava ao final de
uma conferência da Associa-
ção Portuguesa para o Desen-
volvimento das Comunica-
ções, na terça-feira à noite.

Ele lembrou que cerca de
60% dos negócios da Portugal
Telecom ocorrem fora do país
e se referiu à presença da ope-
radora em mercados em cresci-
mento, como Brasil e Angola,
onde a empresa tem participa-
ções acionárias na Oi e na Uni-
tel, respectivamente.

A presença nestes mercados
ajuda a compensar as más
perspectivas domésticas, com
Portugal atolado na mais pro-
funda recessão dos últimos 30
anos, por conta das duras me-
didas de austeridade impostas
no plano de resgate de ¤ 78 bi-
lhões acertado em maio de

2011 com a União Europeia e o
Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI).

Zeilal Bava afirmou ainda
que a recente emissão de ¤
750 milhões realizada pela Por-
tugal Telecom ajudou a esten-
der os vencimentos de dívida
da empresa de telefonia em

quatro anos, até 2016. “A Por-
tugal Telecom está financiada
até 2016 e isso nos permite
olhar o futuro com confian-
ça”, disse o executivo. “A em-
presa não vai passar por estres-
se de financiamento até julho
de 2016”, acrescentou o presi-
dente da PT. ■
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Portugal Telecom cada
vez mais internacional

Herb Swanson/Bloomberg

EXPANSÃO

Green Mountain anuncia plano de expansão
global e vai concorrer com Nestlé na Europa

A torrefadora norte-americana Green Mountain Coffee (GMC) irá
expandir seus negócios em âmbito global. Ao contrário de concorrentes
como Starbucks e Dunkin', a GMC concentra sua atuação basicamente
nos Estados Unidos e no Canadá, e 99% de sua receita vem desses
países. A torrefadora afirmou ainda que sua principal concorrente na
Europa tende a ser a Nestlé, que vende as cafeteiras Nespresso.

Benefícios da
diversificação
geográfica são
importantes para a PT

Cerca de 60% dos negócios da PT já ocorrem fora de seu país natal

Reuters
redacao@brasileconomico.com.br
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