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Soluções que cuidam 
do nosso planeta
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UE encomenda 200 milhões de vacinas à americana 
Johnson & Johnson
A União Europeia está a negociar com a Johnson & Johnson a compra antecipada de 200 milhões 
de doses de uma vacina potencial contra a Covid-19. Caso as negociações decorram como espera-
do, há a possibilidade de reservar mais 200 milhões de doses adicionais. A empresa norte-america-
na garante que está em condições de produzir até mil milhões de doses até ao final do ano que vem. 

STCP faz aumento de capital
A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), por deliberação do Estado Português e 
enquanto acionista único da empresa, realizou um aumento de capital no valor de 17,455 mi-
lhões de euros. A operação decorreu através da emissão de cerca de 3,5 milhões de novas ações 
nominativas, com um valor unitário de cinco euros, subscritas e realizadas pelo acionista Estado. 
O capital social da STCP passou para perto de 320 milhões de euros. 

Dizer que vivemos tempos complicados, 
como diriam os ingleses, seria um 
“understatement”. O que vivemos 
são tempos nunca antes vividos pela 
nossa geração. Crises económicas, já as 
encontrámos, também já as superámos 
algumas vezes. Crises de saúde pública 
mundiais, acompanhadas pelo completo 
descalabro económico e financeiro, 
seguido de graves problemas emocionais 
no seio das famílias, já é outra situação, 
completamente diferente duma crise 
económica pura.
O Mundo já não se compadece dos 
homens e mulheres que todos os dias 
se levantam, lutam, trabalham e fazem 
sacrifícios. As balanças já não são 
equilibradas e o sentido de justiça pelos 
que seguem todas as regras escapou-se 
literalmente entre os dedos das mãos 
quando o pânico começou a tomar conta 
de tudo.
Acordar assim muda-nos. Ou pelo 
menos devia. Devia fazer-nos ver o 
sentido de urgência de que o Mundo 
precisa. Devias deixar-nos mais alerta 

para como é importante voltar a 
encontrar o equilíbrio!
E cabe tanto aos eleitos governantes 
como a cada um de nós trabalhar para 
isso. E, mais importante, munirmo-nos 
de todas as ferramentas para podermos 
fazê-lo! Temos de ser mais céleres, mais 
práticos, maís capazes! Capazes de gerar 
rendimento! Capazes de gerar valor 
acrescentado! Capazes de gerar mais 
imposto!
Quer queiramos quer não, a roda 
económica movimenta-se nessa direção.
A Madeira, apesar de estar a sofrer 
imenso com o impacto negativo desta 
crise de saúde pública mundial, já que 
dependemos em 1º lugar do Turismo, 
tem à sua disposição um instrumento 
único denominado CINM – Centro 
Internacional de Negócios da Madeira. 
E não, não vamos salvar o País como por 
milagre, mas podemos, com TODA A 

CERTEZA, ajudar a voltar a ERGUÊ-
LO!
O timing está aqui, é agora! Vamos 
utilizar os benefícios fiscais de que 
dispomos para criar um verdadeiro “hub” 
de atração, um pólo de desenvolvimento 
para os investidores portugueses e 
estrangeiros, renegociar as condições e 
melhorar os termos do Regime com a 
Comissão Europeia e avançar!
Avançar com um centro, como sempre 
foi pautado, com transparência, 
credibilidade, profissionalismo e, acima 
de tudo, PRÒSPERO!
É chegada a altura de os particulares, 
das empresas, os organismos públicos 
e o Estado se unirem em prol do bem 
comum! Todos temos de ajudar a 
pagar as dívidas que estão a ser geradas 
com a pandemia, todos temos essa 
responsabilidade!
As oportunidades, mesmo as geradas por 
situações de extrema dificuldade e crise, 
têm de ser encaradas com seriedade. 
Estamos tão concentrados na doença 
e na prevenção de uma epidemia com 

efeitos ainda mais nefastos para a saúde 
pública que ainda não percebemos que 
iremos, com toda a certeza, morrer desta 
CURA!
As pessoas precisam de trabalhar, 
precisam de alimentar as famílias, 
sentirem-se produtivas, e de consumir! Se 
não nos virarmos também para soluções 
de combate ao problema económico, 
daqui a 6 meses teremos quiçá a maior 
crise económica, social e psicológica que 
as últimas gerações já enfrentaram.
Porque, mais do que encontrar culpados, 
temos de ajudar a procurar soluções. 
Soluções inteligentes, com futuro, 
alicerçadas na experiência de tudo o que 
tem acontecido.
Soluções que nos permitam desenvolver 
mais ramos económicos, e que não nos 
faça assentar toda a economia num único 
setor.
Eu estou disposta a isso, e VOCÊS?

INTERNACIONALIZAÇÃO APLICADA

Tânia Castro
Presidente da Mesa do CINM - ACIF

Qual retoma?

As oportunidades, mesmo as geradas por situações 
de extrema dificuldade e crise, têm de ser encaradas 
com seriedade

AEP apoia SOS Coronavirus
A AEP – Associação Empresarial de Portugal realizou uma angariação de 
donativos, no âmbito da iniciativa SOS Coronavírus. No período de 16-03-
2020 a 25-03-2020 foi angariado o montante de €64.741,13, no período de 
26-03-2020 a 02-04-2020 o montante €30 263,84, no período de 03/04/2020 
a 09/04/2020 o montante de €164 846,97, no período de 10-04-2020 a 16-
04-2020 o montante €46 546,00, no período de 17-04-2020 a 23-04-2020, o 
montante de €9123,00, no período de 24-04-2020 a 30-04-2020, o montante 
€50 901,94, no período de 01-05-2020 a 07-05-2020 o montante de €3503,60, 
no período de 08-05-2020 a 14-05-2020 o montante de € 636,70, no período 
de 15-05-2020 a 21-05-2020 foi angariado o montante de €452,92, no período 
de 22-05-2020 a 28-05-2020 o montante €0,00, no período de 29-05-2020 
a 4-06-2020 o montante €27,54, no período de 05-06-2020 a 11-06-2020, o 
montante de €0,00, no período de 12/06/2020 a 18/06/2020 o montante de 0,00 
€, no período de 19/06/2020 a 25/06/2020 o montante de 0,00 €, no período 
de 26/06/2020 a 2/07/2020 o montante de 0,00 €, no período de 3/07/2020 
a 9/07/2020 o montante de 0,00 €, no período de 10/07/2020 a 16/07/2020 
o montante de 0,00 €, no período de 17/07/2020 a 23/07/2020 o montante 
de 0,00 €, no período de 24/07/2020 a 30/07/2020 o montante de 0,00 €, no 
período de 31/07/2020 a 06/08/2020 o montante de 0,14 €, no período de 
7/08/2020 a 13/08/2020 o montante de 0,00 € e no período de 14/08/2020 a 
20/08/2020 o montante de 0.00€.

Mais informações sobre a iniciativa 
em www.sos-coronavirus.pt. 


