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ASSINADO PACTO PARA A REFORMA DA JUSTIÇA
Assinado Pacto para a
Reforma da Justiça
IVA Pode Desçer Já em
2007

O Partido Socialista e o Partido Social-Democrata assinaram no dia 8 de Setembro, na Assembleia da República, um acordo político-parlamentar para a área da
justiça. O mapa judiciário, a formação de juízes, os tribunais superiores e a revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal são alguns dos assuntos
contemplados no acordo. Espera-se que tais medidas possam trazer mais rapidez e eficiência ao sistema judicial.
...................................................................................................................
IVA PODE DESCER JÁ EM 2007

Economia Portuguesa
Supera Previsões de
Crescimento
Investimento de 48,1
Milhões de Euros no
Turismo

Contactos

O Ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, declarou em Setembro estar disposto a reduzir o IVA no Orçamento de Estado para o próximo ano se as
condições económicas assim o permitirem. O Ministro prometeu não aumentar a taxa máxima de IVA - já entre as mais elevadas da U.E., com o valor de 21% durante a presente legislatura. O Governo aumentou o IVA de 19% como medida para combater o défice orçamental.
...................................................................................................................
ECONOMIA PORTUGUESA SUPERA PREVISÕES DE CRESCIMENTO
Pela segunda vez este ano, o FMI revê em alta a sua previsão quanto ao crescimento da economia portuguesa. No relatório de Setembro, o FMI aponta para um
crescimento do PIB na ordem dos 1,2% e, para 2007, esta instituição prevê um aumento de 1,5%. Estas previsões vão ao encontro das recentes declarações do
Governador do Banco de Portugal e do Ministro das Finanças.
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O Instituto de Turismo de Portugal abriu recentemente um concurso público para a produção de uma campanha internacional de turismo que implicará um
investimento de 41,8 milhões de euros anuais até 2009. Este concurso público é dirigido a 20 agências de publicidade, incluindo as 10 maiores multinacionais
presentes em Portugal, tais como a Euro RSCG, Publicis, BBDO, McCann Ericson e a Ogilvy & Mather. O prazo para apresentação de candidaturas termina a 9 de
Outubro de 2006.
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