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Foram publicados em Diário da República de 15 de Novembro de 2007 os regulamentos específicos dos sistemas de incentivos ao investimento empresarial no
âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional ("QREN"), nomeadamente, o Regulamento do Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico (SI I&DT), o Regulamento do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME (SI Qualificação PME) e o Regulamento do Sistema
de Incentivos à Inovação (SI Inovação). Na mesma data foram abertos os primeiros concursos para projectos no âmbito dos sistemas de incentivos, estando a correr
prazo para apresentação de candidaturas.
......................................................................................
DMIF TRANSPOSTA PARA A ORDEM JURÍDICA PORTUGUESA
A Directiva de Mercados e Instrumentos Financeiros (DMIF) foi transposta para o ordenamento português alterando o Código dos Valores Mobiliários, o Regime
Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, o Código das Sociedades Comerciais, bem como outros diplomas de reconhecida importância. A DMIF
introduz novas regras em matéria do exercício de actividades de intermediação financeira na União Europeia visando proporcionar aos investidores um nível de
protecção adequado e uniforme e reforçar a respectiva confiança nos mercados financeiros. Este novo quadro normativo entrou em vigor a 1 de Novembro de 2007.
......................................................................................
SISTEMA DE JUSTIÇA PORTUGUÊS MAIS OPERACIONAL
Com vista a tornar o sistema de justiça português mais operacional o Conselho de Ministros resolveu criar centros de arbitragem com competência em matéria de
acção executiva e com competência para dirimir litígios em matéria de propriedade industrial, criar mais julgados de paz, alterar o regime das custas judiciais de
forma que a parte que tenha inviabilizado a utilização dos mecanismos de resolução alternativa de litígios seja responsável pelo pagamento das custas e alargar o
sistema de mediação familiar e de mediação laboral a todo o território nacional. Foi também resolvido criar um regime especial de acordo com o qual os processos
judiciais que terminem por acordo das partes até ao final de 2007 são isentos do pagamento de custas judiciais.
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PORTUGAL E CABO VERDE ACORDAM FINANCIAMENTO DE 140 MILHÕES DE EUROS
Portugal assinou recentemente com Cabo Verde dois contratos de concessão para financiamento de exportações nacionais inseridas em projectos de investimento
naquele País africano, no valor global de 140 milhões de euros. Com a celebração dos dois contratos de financiamento ficam reforçados os laços económicos e
financeiros entre Portugal e Cabo Verde, contribuindo assim para o estreitamento ainda maior das já excelentes relações de amizade e cooperação entre os dois
países.
......................................................................................
GALP EM FRANCA EXPANSÃO NO BRASIL E VENEZUELA
As acções da petrolífera portuguesa Galp estão em franca valorização na Bolsa de Lisboa (Euronext), após a confirmação de que o campo de Tupi (Sul do Brasil)
detém reservas de petróleo e gás natural na ordem dos 5 a 8 mil milhões de barris. A mesma Galp ganhou, em consórcio com a brasileira Petrobras, sete novas
áreas para a pesquisa e exploração petrolífera no Brasil. Finalmente, a Galp assinou recentemente com a Petróleos da Venezuela um acordo para o
desenvolvimento de projectos conjuntos no sector energético, na área da exploração, produção e abastecimento de petróleo e gás. Este investimento, que implica
projectos de longo prazo e de natureza estratégica, atinge os 6 mil milhões de euros.
......................................................................................
FUSÃO BCP-BPI: BANCOS NÃO CHEGAM A ACORDO
O Millennium BCP e o BPI anunciaram que a fusão entre os dois bancos fracassou. Esta tentativa amigável de criar o maior banco português, com a fusão do actual
maior banco cotado, Millennium BCP, e o terceiro actual maior banco, BPI, não teve sucesso, terminando o que será provavelmente a última tentativa das duas
instituições bancárias se juntarem.
......................................................................................
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