
Empresas dabolsa ganhammais
cemmilhões de euros em 2016

Resultados Cotadas conseguiram aumentar lucros com as exportadoras em destaque
Ogrande problema das empresas nacionais continua a ser as receitas 2017 não seráumano fácil

ANASANLEZ

As empresas cotadas naBolsa de
Lisboavoltaramaencher os cofres

no ano passado Emconjunto as
17empresasdo índicePSI20quejá
apresentaramas contas de 2016 re
gistaram um aumento dos lucros
de 101 milhões de euros conse
guindo ultrapassar a fasquia dos
trêsmil milhões Entre as dez cota

das que reportaramumaumento
dos ganhos face a2015 o destaque
positivo vai parao setor do retalho

A chave do sucesso está nas ex

portações Adinâmica daprocura
interna está limitada pela baixa
poupança e pelo elevado nível de
crédito pelo que as empresas que
obtêmpelomenos75 dareceitas
no exterior podem beneficiar de
ummaior crescimento nesta altu
ra destaca João Queiroz diretor
da banca onlinedo Banco Carre
gosa É o caso de grupos como Je
rónimoMartins Sonae Corticeira
Amorim ouMota Engil

A Jerónimo Martins liderada
por Pedro Soares dos Santos con
tinua a terna Polónia o grandemo
tor de crescimento Só a cadeia de
supermercados Biedronka repre
senta 70 das vendas do grupo Já
aCorticeiraAmorim que em2016
viu os lucros disparar quase 90
e ultrapassou pela primeiravez a
marca dos cemmilhões de euros
vendeu para foramais de 95 da
produção de cortiça Quem colo
couumpéno travão dos lucros fo
ramas energéticas Excluindo o se
tor financeiro o maior deslizeper
tenceu à EDP Renováveis que viu
os ganhos recuar 66 Também a
Galp lucroumenos 24 em 2016

Navisão dos analistas questiona
dos pelo DN DinheiroVivo ogran
deproblemasdas empresasnacio
nais continua a ser ageração de re
ceitas É que apesar do aumento
dos lucros as receitas totais caíram
cerca de 2 Menos demetadedas
empresas conseguiram aumentar
asvendas e o agregado continuane
gativo O ambiente com taxas de
crescimento económico modesto
continuaaserumdesafio queman
tém o investimento e o consumo
emníveis considerados baixos De

acordo comoBanco dePortugal os
níveis de endividamento das em
presas não financeirasmantêm se
aindademasiado elevados subli

nhaMarisa Cabrita gestorade ati
vosdaOreyílrade

Aépocade apresentação de re
sultados só fica completano final
de abril comapublicação das con
tas da Pharol e da Ibersol promovi
daao PSI 20 hámenos de ummês

Mas se a gestora de cadeias de res

tauração promete agitar pouco o
balanço final das contas de 2016 o
mesmonão deverá acontecer com

a Pharol A antiga PT tem como
único ativo aparticipação na ope
radora brasileira Oi que teve pre
juízos superiores a dois mil mi
lhões de euros no ano passado

Aapresentação das contas daPha
rol estámarcadapara 28 destemês

E sobre o ano quejávai quase a
meio os analistas não arriscam
prognósticosmuito otimistas João
Queirozvê 2017 como um ano de
consolidação das quotas demer
cado e de recuperação de segmen
tos o quenão deverá corresponder
a rápidos aumentosde receitas e de
lucros acimadamédiahistórica
quer consideremosjanelas de tem
po de dezou de 15 anos
Já a especialista daOrey iTrade

ainda identifica muitos fatores de

risco quepodem comprometer a
recuperação das empresas Em
bora as condições económicas te
nhammelhorado e as empresas
não financeiras beneficiemdas ta
xas dejuro baixas o crescimento
económicomodesto o avanço do
brexit as eleiçõesnaEuropae afra
gilidade do sistemabancário euro
peucontinuam aser temasquepo
dem contribuir para algumdese
quilíbrio da recuperação a que se
assiste concluiMarisaCabrita Os
resultados do primeiro trimestre
serão a primeira prova dos nove
paraas empresas Aépoca arranca
dentro de poucos dias
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