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SEGUNDA, 2
»SeminárioUnderstandingthe
Forward Premium Puzzle: A
Microstructure Approach
Cycle, organizado pelo Ban-
co de Portugal, com a parti-
cipaçãodoprofessorMartin
Eichenbaum, da Northwes-
tern University. Na sede do
banco, em Lisboa

» Conferência sobre ‘O Novo
RegimedeTributaçãoAuto-
móvel Português’, organiza-
da pelo Instituto Superior
Técnico.NoHotel Real Palá-
cio, em Lisboa

TERÇA, 3
»GovernoesindicatosdaFun-

çãoPúblicaencerramasne-
gociaçõessobreoregimede
avaliação dos funcionários
doEstado.NoMinistériodas
FinançasedaAdministração
Pública

»Apresentaçãodanovaestra-
tégia comercial das Pousa-
das de Portugal. Na Pousa-
da deQueluz

» Debate sobre sustentabili-
dade, uma iniciativa da As-
sociação Nacional de Direi-
toaoCréditoedoGrupoHa-
bitar.NasededaAssociação
Nacional de Direito ao Cré-
dito, em Lisboa

» Ciclo de seminários ‘Esti-
mularacompetitividadedas
PME–NovasTecnologias, In-
cubaçãodeEmpresaseDes-
envolvimento Regional. Or-
ganizado pela Associação
dasPME’s.NaEscoladeEco-
nomia eGestãodaUniversi-
dade doMinho, em Braga

QUARTA, 4
»Agrupamento Eólicas Portu-

gal (constituídopela EDP,Fi-
nerge, Generg, Térmica Por-
tuguesaeEnercon)apresen-
tapropostaparaconcursode
atribuição de 1.000 mega-
wattsde potência eólica. No
Hotel Meridien, emLisboa

» Almoço-Debate ‘O mercado
EnergéticoemPortugal ena
Europa’, comopresidentedo
conselho de administração
da EDP, António Mexia. Or-
ganizado pela Câmara de
Comércio e Indústria Luso-
Alemã, no Hotel Sheraton
Lisboa

» Conferência ‘Turismo Resi-
dencial – Oportunidades de
Futuro’, do jornal Vida Imo-
biliária.NoHotel PestanaPa-
lace, em Lisboa

» O responsável da Prisa, Juan
LuisCebrian, fala sobreaPe-
nínsula Ibéricanageopolítica
global. Organização do Insti-
tuto de Estudos Financeiros
Superiores.NoPaláciodaBol-
sa,Porto

QUINTA, 5
»Conferência‘Presença Ibéri-

ca nos Mercados Emergen-
tes’ (Ciclo de conferências
doDiárioEconómico,oBan-
coEspíritoSantoeoExpan-
sión). Com a presença de
presidentes de bancos. No
Ritz FourSeason Hotel.

» Concentração de contesta-
ção,àmargemdacimeirada
UE, Emprego comDireitos –
EuropaSocial.EmGuimarães

»ReuniãodoBancoCentral Eu-
ropeu sobre taxas de juro.
Em Frankfurt

SEXTA, 6
»Debatedeurgência, requeri-

do pelo grupo parlamentar
doPSD, sobreasSCUTS.No
Parlamento

» Conferência Bank Competi-
tion: Financial Stability and
Regulatory Implications, or-
ganizadapeloBancodePor-
tugal. Até dia 7, na sede do
banco, em Lisboa
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AGENDA

TERÇA, 26 A SECRETÁRIA de
Estado dos Transportes referiu
em análise que terão de surgir

modelos de low-cost no TGV à
semelhança das compa-

nhias aéreas. Vejo
como preocupante
que já exista uma
análise tão ‘fina’ de
modelo de negócio e

que esteja tão longe
ainda a consecução

do projecto definitivo e
da obra. Francamente,

não entendo o eixo Lisboa-
Porto como tão vital como o de
Lisboa-Madrid. Considero que
há pressa, mas tem de haver é
pressa para aproximar Portugal

periférico ao centro da sua geo-
grafia natural, Europa.

SÁBADO, 23 FOI detectado um erro clamoroso na pro-
va de Física do 11º ano, atendida por 45.000 alunos, e que
tornava uma questão de resolução impossível. A solu-
ção dos responsáveis foi simples: dê-se pontuação máxi-
ma a todos! Mais uma vez não haverá punidos. Quando,
de uma vez por todas, teremos responsabilização indi-
vidual? Será que os nossos ‘miúdos’, futuros quadros
deste país, deverão ficar com a cultura dos ‘90% de ri-
gor’? Será que o grupo de incompetentes que os tratou
com desprezo e se auto-tratou com tolerância vai ficar
impune? Será que compensa ser bom aluno para ‘em-
pancar’ numa pergunta impossível? Ou mediano e sim-
plesmente passar à frente? Introduza-se a ‘tolerância 0’
(expressão introduzida pelo nosso primeiro-ministro –
ainda há uma placa desbotada na EN 125).

Responsabilidade

QUARTA, 27 A APED-Associação Portuguesa de Distribui-
dores recolheu mais de 250.000 assinaturas para promover o
debate sobre a abertura das grandes superfícies aos domin-
gos e feriados. Francamente, não entendo a lei actual. Será
que vedar o acesso a superfícies superiores a 2.000 m2 in-
fluencia positivamente algo ou alguém? Pequenos lojistas?
Clientes que assim serão obrigados a visitar museus ou com-
prar em lojas de áreas inferiores? Por outro lado, a alteração
da lei institui, desde logo e automaticamente, a criação de mi-
lhares de empregos (turnos) e deixa-nos livres de escolher.

Museu Berardo

Tarde de domingo

* Managing Partner,
Talent Search Portugal
e Espanha

QUINTA, 28 FOI assim que Jorge Martins, da Marti-
fer, reagiu ao enorme sucesso da IPO (entrada em bol-
sa) da empresa que ajudou a fundar e desenvolveu com
o seu irmão. Parabéns a ambos pelo seu empreendedo-
rismo, pela sua capacidade de assumir expansão além
fronteiras e, no fundo, pelo seu exemplo! Portugal ne-
cessita de empresários que consigam encarar a reali-
dade de que, de facto, não temos território suficiente
para que as empresas locais – que apostam localmente
– possam crescer e desenvolver-se a níveis razoá-
veis.Vem aí outro sucesso, a privatização da REN. Va-
mos lá a animar e dar um pontapé na crise... afinal,
quem aguenta seis anos de torpor tem energia acumu-
lada para fazer crescer a economia!

«Sorriso rasgado»
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TGV
low cost

SEGUNDA, 25 JOE Berardo tem graça, tem raça,
tem força e, sobretudo, faz as coisas funcionarem!
Mais que uma ‘lufada de ar fresco’ é uma ‘pedrada no
charco’, questionando tudo e todos, com o desplante
de quem pode, mas também com o discernimento de
quem sabe. Destaco a clareza com que abordou o tema
do financiamento dos museus, eliminando os peanuts
do dinheiro das entradas, tornando-as gratuitas e pro-
pondo a angariação/sedução de sponsors que finan-
ciariam o sistema. Será que temos o ‘Ovo de Colom-
bo’? Será que assim vamos deixar de ter greves nas
datas de maior afluência turística? Será que, final-
mente, os portugueses poderão visitar museus?


