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GOVERNO PORTUGUÊS GARANTE BENEFÍCIOS FISCAIS PARA BIOCOMBUSTÍVEL
Governo Português Garante
Benefícios Fiscais para
Biocombustível
Alterações ao Código do
Trabalho e à
Regulamentação do Código
do Trabalho

De acordo com uma estratégia da União Europeia para reduzir em 20% até 2020 o combustível fóssil utilizado por veículos motorizados através da sua substituição
por biocombustível, foi aprovado um novo decreto-lei pelo Governo Português garantindo uma isenção fiscal pelo uso de biocombustível. Esta medida do Governo
Português foi também adoptada devido aos compromissos assumidos ao abrigo do Protocolo de Kyoto, nomeadamente em relação à redução da carga fiscal sobre
o biocombustível. Estas medidas simplificam e criam novas oportunidades para aqueles que querem estabelecer novas fábricas em Portugal.
............................................................................................................................................
ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO E À REGULAMENTAÇÃO DO CÓDIGO DO TRABALHO

Aprovado Acordo de Dupla
Tributação (ADT) Portugal e
Algéria

O Parlamento aprovou, em Março, alterações às normas do Código do Trabalho e do Regulamento do Código do trabalho relativas à negociação e à Contratação
Colectiva. Estão também em marcha alterações às regras do subsídio de desemprego, que restringirão severamente os benefícios concedidos nesta matéria.
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APROVADO ACORDO DE DUPLA TRIBUTAÇÃO (ADT) ENTRE PORTUGAL E ALGÉRIA

Millenium BCP lança OPA
Sobre o BPI
Plano de Investimento em
Central Nuclear
Grupo Amorim Adquire 25%
de Novo Banco Angolano

O ADT entre Portugal e Algéria, assinado a 2 de Dezembro de 2004, foi agora aprovado pelo Parlamento Português e está pronto para entrar em vigor. No decurso
de 2006, Portugal alargou de 46 para 48 a lista de países com quem assinou ADT's (recentemente, Turquia e Algéria). Espera-se que em 2006 os ADT's celebrados
com o Chile, Indonésia, Brunei e Japão entrem em vigor.
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MILLENIUM BCP LANÇA OPA SOBRE BPI
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O maior banco Português, o Millenium BCP, lançou inesperadamente uma OPA sobre o Banco BPI. A oferta de aquisição de 4,3 biliões de euros em cash atribui um
valor de €5,7 por acção ao BPI. O BCP, que actualmente detém 3,9% do BPI, afirmou que esta compra aumentará a sua quota no mercado português de cerca de
25% para 32%. Tal está a revelar-se uma oportunidade muito interessante para outros possíveis oferentes entrarem no lucrativo mercado bancário português.
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PLANO DE INVESTIMENTO EM CENTRAL NUCLEAR
Um grupo de investidores Portugueses, liderado pelo milionário Patrick Monteiro de Barros, está interessado em construir uma central nuclear de 3 biliões de euros
em Portugal, que seria financiada e gerida pelo sector privado. Tal poderá trazer oportunidades de investimento em Portugal inexistentes até à data.
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GRUPO AMORIM ADQUIRE 25% DE NOVO BANCO ANGOLANO
O Grupo industrial Português Amorim está a adquirir uma participação de 25% no Banco Internacional de Crédito Angolano, anunciou o Presidente do banco.
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