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Informação Legal
OPORTUNIDADES DE POUPANÇA FISCAL PARA EMPRESAS ESTRANGEIRAS
O Acordo para evitar a Dupla Tributação assinado entre Portugal e vários outros
países, como a Áustria, Alemanha, Finlândia, Suiça, ou Reino Unido, prevê uma
“cláusula de crédito de imposto fictício”, a qual poderá ser fiscalmente interessante
ao nível das operações financeiras ou operações intra-grupos.
De acordo com esta cláusula, pode ser concedido um crédito no Estado da residência
tendo em conta o imposto que devia ter sido pago em Portugal, não fosse o caso de
existirem benefícios fiscais.
A título de exemplo, no caso de uma empresa alemã celebrar um contrato de
empréstimo com uma empresa situada na zona franca da Madeira (cujo regime

aplicável poderá inclusivamente corresponder a uma taxa efectiva de tributação de
0%), os juros devidos por esta, posteriormente, estão isentos de tributação.
Assim, a empresa alemã pode receber não só estes rendimentos de capital sem
tributação, como ainda pode usar o montante de imposto que seria devido (15%)
como crédito no âmbito do imposto alemão a que está sujeita.
13 MILHÕES PARA ACELERAR A JUSTIÇA PORTUGUESA
O Projecto de “Eliminação e Simplificação de actos e de procedimentos Judiciais” é
um dos projectos mais emblemáticos do Governo português para a área da justiça.
É sabido que a burocracia e a lentidão são os maiores problemas da Justiça
portuguesa, e este projecto, anunciado este Verão pelo Primeiro-Ministro português,
prevê um investimento de 13 milhões de euros em meios tecnológicos, e visa
desburocratizar e melhorar os serviços, tornando-os mais simples e rápidos,
nomeadamente por meio da digitalização dos antigos arquivos escritos.

Informação Económica
ECONOMIA PORTUGUESA CRESCE NO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2005
O Instituto Nacional de Estatística anunciou em Setembro que a riqueza produzida
em Portugal cresceu em comparação com o ano passado.
A área da Engenharia e o Sector Financeiro foram os sectores onde o crescimento foi
mais visível, notando-se contudo um ligeiro decréscimo da produção no sector da
Construção Civil. Em termos gerais a economia portuguesa registou uma taxa de
crescimento de 0,5% no segundo trimestre de 2005.

PORTUGAL MANTÉM MÃO-DE-OBRA MAIS BARATA DOS 15
O Instituto da Economia Alemã anunciou este mês, que Portugal mantém a mão-deobra mais barata dos antigos 15 estados-membros da UE, apenas 7,21 por hora.
Logo a seguir vem a Grécia, com custos por hora de aproximadamente 10,42. A
vizinha Espanha é a terceira na lista com um custo por hora de mais do dobro dos
custos da mão-de-obra portuguesa.

Desde que a tendência das empresas estrangeiras é de deslocarem as suas filiais
para os novos países membros da UE, procurando mão-de-obra mais barata,
Portugal parece ser o único país da Europa dos 15 que pode inverter esta tendência.
INVESTIMENTO DE 30 MILHÕES DE EUROS NO INCENTIVO DO COMÉRCIO DE
EXPORTAÇÃO
O ICEP criará a partir de Outubro um projecto com o objectivo de aumentar o
comércio de exportação português em cerca de 6,5% no próximo ano e 8% até
2007.
O investimento associado a este projecto está estimado num total de 30 milhões de
euros, e ambiciona criar novos mercados e novos produtos para o comércio
português, nomeadamente em países como a Espanha, China, Japão, Rússia, Brasil e
Estados Unidos da América.
CONSTRUÇÃO DO AUTÓDROMO DO ALGARVE PRONTO A ARRANCAR
Outubro traz a aprovação do primeiro Projecto de Potencial Interesse Nacional (PIN),
através do mais novo e veloz procedimento de investimento estabelecido pelo
Governo Português em parceria com a Agência Portuguesa para o Investimento
(API), em Junho.
Este projecto compreende a construção de um circuito de corridas capaz de suportar
eventos de Formula 1 e Moto GP e ainda um aldeamento com 160 apartamentos e
um hotel de 200 quartos em Portimão, no Algarve.
O investimento envolvido é de aproximadamente 140 milhões de euros e está
actualmente à espera da publicação da sua aprovação no Diário da República.
A STAPLES PREPARA A SUA ENTRADA EM ESPANHA ATRAVÉS DO MERCADO
PORTUGUÊS
A empresa norte-americana “Staples Inc.”, líder mundial na venda de produtos de
escritório, quer entrar no mercado espanhol através do mercado português. A
empresa, estabelecida em Portugal desde 1996, prevê um lucro de vendas de 120
milhões, mais de 20% do que no ano passado. Os bons resultados das filiais
portuguesas parecem constituir um dos motivos para a Staples tentar entrar em
Espanha através de Portugal.
Contudo, já que a empresa ainda está a estudar as condições do mercado espanhol,
a entrada não será feita este ano, mas a escolha do método de entrada através do

mercado português está a ser considerada pela empresa-mãe da Staples, para a
entrada em todos os novos mercados europeus.
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES
PARA PRISÕES PORTUGUESAS
O Conselho de Ministros aprovou o Concurso Público internacional de fornecimento
de refeições para 2006, para reclusos de várias prisões portuguesas, nomeadamente
de Braga, Covilhã, Évora, Lamego, Monção, Viana do Castelo, Castelo Branco,
Caxias, Coimbra, Funchal, Santarém e Vale de Judeus.
Dentro deste contexto, o Conselho de Ministros aprovou também a renovação dos
contratos de fornecimento de refeições (catering) existentes, para 2006, em várias
outras prisões portuguesas e a distribuição de 16 479 639,81, para esse propósito.
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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