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Informação Legal
SOBRE O ORÇAMENTO DE ESTADO 2006
A Lei do Orçamento para 2006 trouxe diversas alterações. Entre as inovações ao
nível de benefícios e isenções fiscais destaca-se a reintrodução de benefícios
associados aos Planos Poupança Reforma ou a possibilidade de dedução ao nível de
IRS das despesas com computadores. Ao nível empresarial, o Governo tenciona
legislar sobre a dissolução automática de sociedades, no sentido de a mesma poder
ser feita por via administrativa.
O OE 2006 tenciona reduzir a despesa pública em cerca de 1700 milhões de euros, a
fim de cumprir o objectivo governamental de redução do défice público. De realçar
ainda que o Governo espera encaixar cerca de 156 milhões de euros em
privatizações, que trarão oportunidades de investimento nos sectores da energia,
papel, transportes e comunicação.
NOVO PROJECTO DO ESTATUTO DO MEDICAMENTO
O Governo está a preparar um novo projecto de lei relativo aos medicamentos.
Segundo tal projecto, o novo Estatuto do Medicamento reunirá num só documento
várias normas que regulam o assunto que presentemente se encontram espalhadas
por diversos diplomas.
Uma das inovações do novo projecto é a criação de um novo procedimento de
Autorização de Introdução no Mercado de medicamentos, procedimento esse que
permitirá a uma empresa pedir, em vários Estados Membros e em simultâneo, um
pedido de Autorização de Introdução no Mercado.

Prevê ainda que a renovação obrigatória da Autorização de Introdução no Mercado
que actualmente é obrigatória pedir de 5 em 5 anos seja substituída por uma
renovação única por período ilimitado (embora possam existir algumas limitações).
O Projecto de Lei prevê também, pela primeira vez em Portugal, a regulamentação
da importação paralela de medicamentos farmacêuticos, sendo ainda inovadora a
regulamentação no que toca às obrigações de publicidade e informação,
nomeadamente no que se refere aos produtos farmacêuticos não sujeitos a receita
médica.
GOVERNO PORTUGUÊS APROVA NOVO DECRETO-LEI SOBRE FUNDOS DE
PENSÕES
O Governo Português aprovou um novo decreto-lei sobre fundos de pensões,
transpondo por este meio a Directiva n.º 2003/41/CE, de 3 de Junho. Entre as várias
alterações introduzidas, destaca-se o aumento do nível de protecção de participantes
e beneficiários, a regulação da gestão transfronteiriça de planos de pensões e o
aprofundamento da informação a prestar aos participantes e beneficiários. O novo
regime prevê ainda alterações em matéria de conflitos de interesse e
subcontratação, podendo esta última trazer novas oportunidades de negócio para
sociedades de gestão de patrimónios.

Informação Económica
PORTUGAL MELHORA COMPETITIVIDADE FISCAL NAS EMPRESAS
Segundo um estudo divulgado pela Heritage Foundation, Portugal registou um
incremento da competitividade fiscal durante o ano de 2005.
Segundo o estudo, numa escala de 0 a 5 (0 é a melhor classificação e 5 a pior), a
carga fiscal sobre os rendimentos em Portugal merece uma nota de 4, revelando
alguma estabilidade. Numa lista com 160 países, Portugal encontra-se numa
posição intermédia em termos de carga fiscal, com 3,4 pontos, sendo que a posição
é melhor no que se refere ao IRC, com 3 pontos, do que sobre IRS, onde se
classifica com 4 pontos, num máximo possível de 5.
O estudo abrange ainda outros aspectos da economia portuguesa, tais como as
despesas públicas, a política monetária, o investimento estrangeiro, a banca e
finanças.

IKEA, AGNI E VOLKSWAGEN AG ANUNCIAM INVESTIMENTOS EM PORTUGAL
A IKEA tenciona investir 32 milhões de euros na construção de uma fábrica
em Portugal destinada essencialmente ao mercado de exportação, criando
cerca de 450 postos de trabalho directos e indirectos.
A empresa Agni Inc. da Malásia tenciona investir 65 milhões de euros
construir uma fábrica em Montemor-o-Velho para a produção de pilhas de
hidrogénio, incluindo a criação do primeiro centro em Portugal de I&D nas áreas do
biogás e do hidrogénio.

A empresa automóvel germânica Volkswagen AG comunicou oficialmente
que a fábrica portuguesa da Autoeuropa irá construir um novo modelo a
partir de 2008, decisão justificada com os custos competitivos da fábrica de
Palmela.

Esta Newsletter destina-se a fornecer um breve sumário sobre as matérias que dela
constam. Não tem como propósito substituir o aconselhamento legal especializado
em circunstâncias individuais.
Se não desejar receber novamente a Newsletter da Franco Caiado Guerreiro, por
favor responda ao remetente, informando-o de tal escolha.
Se desejar informação acrescida sobre estes ou outros assuntos, por favor contacte
a nossa Sociedade:
Franco Caiado Guerreiro & Associados
Rua Duque de Palmela, 25 – 5.º
1250-097 Lisboa
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