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O.E. PARA 2007 TRAZ ALTERAÇÕES FISCAIS
O. E. Para 2007 Traz
Alterações Fiscais
OPA à PT: Vodafone
Ameaça Recorrer aos
Tribunais

Entre outras novidades, o Orçamento de Estado (OE) para 2007, apresentado no passado mês de Outubro, introduzirá alterações na dedução à colecta, permitindo
aos contribuintes casados a dedução de um montante equivalente a 55% do Salário Mínimo Nacional (SMN) isto é, mais 5% que em 2006. Também para 2007, o
Imposto Automóvel (IA), que é calculado com base na cilindrada do motor, será progressivamente substituído por um imposto de circulação, baseado na utilização
do veículo. Na prática, os veículos motorizados serão mais baratos no acto da compra, mas mais caros na sua utilização.
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OPA À PT: VODAFONE AMEAÇA RECORRER AOS TRIBUNAIS

Portugal Está Mais
Atractivo Para Investimento
Directo Estrangeiro
IKEA Anuncia Grande
Investimento em Portugal
VW Atribui Novo Modelo à
Autoeuropa
PME: Governo dá 30
Milhões a 120 Projectos

A VODAFONE ameaça recorrer aos Tribunais se a Operação Pública de Aquisição da Sonaecom sobre a Portugal Telecom se concretizar. De acordo com a
imprensa Portuguesa, a Vodafone não aceita ser prejudicada pelas condições impostas pela Autoridade da Concorrência para viabilizar a OPA da Sonaecom.
...................................................................................................................
PORTUGAL ESTÁ MAIS ATRACTIVO PARA INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO
A economia portuguesa tornou-se mais atractiva para o investimento directo estrangeiro em 2005 em relação ao período homólogo anterior, é o resultado de um
estudo intitulado "Portugal: Cause for Optimism" apresentado em 23 de Outubro pela consultora Ernst & Young (E&Y) na Ordem dos Economistas. Entre as razões
que continuam a seduzir os empresários sobressaem a inclusão do país na Zona Euro, o ambiente social estável, a qualidade de vida e as capacidades linguísticas
da força de trabalho portuguesa.
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IKEA ANUNCIA GRANDE INVESTIMENTO EM PORTUGAL
O gigante do imobiliário IKEA anunciou recentemente os seus planos de investir € 660 milhões em Portugal até 2015, incluindo a instalação de 3 novas fábricas.
Numa declaração conjunta com o Governo Português, a cadeia sueca anunciou que as fábricas serão construídas perto de Paços de Ferreira, uma cidade industrial
a cerca de 300 km de Lisboa. É esperado que este investimento crie mais de 2000 postos de trabalho no norte de Portugal.
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VW ATRIBUI NOVO MODELO À AUTOEUROPA
A fábrica da Volkswagen em Palmela, AutoEuropa, vai construir um novo veículo - que adoptará provavelmente o nome de Scirocco - assegurando assim para 2008
uma continuidade da produção no maior complexo industrial de Portugal. À unidade de Palmela tinha já sido adjudicada a produção do Eos, veículo topo de gama da
VW, que se espera que venha a vender 45,000 unidades por ano. Quanto ao Scirocco, é expectável que atinja vendas na ordem dos 20-30,000 veículos por ano.
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PME: GOVERNO DÁ 30 MILHÕES A 120 PROJECTOS
O ministro da Economia Manuel Pinho assinou no dia 24 de Outubro protocolos que visam apoiar projectos na área da inovação e tecnologias de 120 pequenas e
médias empresas (PME), aos quais o Governo concederá um apoio global que ronda os 30 milhões de euros.
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