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Oportunidades de Negócio:

AGENDA
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DATA: 22.AGO
- IRC
Entrega das importâncias retidas, no mês
anterior, para efeitos de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Coletivas.
- SELO
Entrega das importâncias liquidadas, no mês
anterior, para efeitos de Imposto do Selo.

DATA: 22.AGO
- IRS
Entrega das importâncias retidas, no mês
anterior, para efeitos de Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares.

DATA: 25.AGO
- IVA
Comunicação, por transmissão eletrónica
de dados, dos elementos das faturas
emitidas no mês anterior pelas pessoas
singulares ou coletivas que tenham sede,
estabelecimento, estável ou domicílio
fiscal em território português e que aqui
pratiquem operações sujeitas a IVA.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
TRINTA CONSTRUTORES PORTUGUESES VÃO PARTICIPAR EM FEIRA NA COLÔMBIA
11.08.2016 - LUSA

Trinta empresários portugueses vão participar na Expo Camacol, na Colômbia, uma das mais importantes feiras do setor da construção da
América Latina, que se realiza de 24 a 27 de agosto e na qual Portugal é o país convidado.
"Portugal, representado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana [CCILC], é o país convidado da Expo Camacol, que decorre em
Medellín, onde vamos levar 30 empresários portugueses que vão exibir materiais da fileira da construção civil e obras públicas, sobretudo produtos com grande qualidade e valor acrescentado", disse à agência Lusa a presidente executiva da CCILC, Rosário Marques.
De acordo com aquela responsável, as relações económicas entre Portugal e a Colômbia têm vindo "a evoluir muito favoravelmente" nos últimos
anos. (...) Os 30 empresários portugueses que vão à Colômbia (Bogotá e Medellín) participam em diversas iniciativas, entre conferências,
pequenos-almoços e almoços empresariais, com a participação de diversas autoridades colombianas e nacionais. Para a presidente executiva
da CCILC, a Colômbia "é um país com forte potencial de negócio e de crescimento económico", que além de estabilidade política tem uma "localização geográfica estratégica, crescimento da classe média, disponibilidade de mão-de-obra qualificada e 48 milhões de habitantes, dos quais
55% tem menos de 30 anos".

PRESIDENTE PROMULGA FIM DE APRESENTAÇÃO QUINZENAL DE DESEMPREGADOS
09.08.2016 - ECONÓMICO

De uma assentada Marcelo Rebelo de Sousa promulgou 17 diplomas. O fim da obrigação de apresentação quinzenal dos desempregados nos
centros de emprego; a promulgação do diploma que alarga a oferta de serviços de programas na televisão digital terrestre (TDT); o diploma que
cria o regime jurídico da organização e exploração do Totosorteio", entre outros, são alguns deles.
O mais mediático dos quais é o que põe o fim à obrigação de apresentação quinzenal dos desempregados em centros de emprego ou juntas de
freguesia.
A Assembleia da República aprovou a 20 de Julho o fim da obrigação de apresentação quinzenal dos desempregados em centros de emprego ou
juntas de freguesia, apesar dos votos contra de PSD e CDS-PP.
A proposta de lei da iniciativa do Bloco de Esquerda foi hoje promulgada pela Presidência da República, segundo avança a Lusa.
A presidência da República no seu site inúmera 17 diplomas da Assembleia da República e do Governo, que o Presidente promulgou.
O primeiro refere-se a este diploma do Parlamento que acabou com a obrigação de apresentação quinzenal dos desempregados em centros de
emprego ou juntas de freguesia. Diz a Presidência da República que "Constituindo um modelo teoricamente cheio de virtualidades, a sua
exequibilidade é complexa, sobretudo se não envolver um indesejável acréscimo de despesas na execução do Orçamento de 2016, ademais por
iniciativa parlamentar".

DÍVIDA EM PORTUGAL A RECUAR EM TODOS OS PRAZOS
11.08.2016 - LUSA

Os juros da dívida portuguesa a dez anos recuavam para 2,740%, face aos 2,790% de quarta-feira, um mínimo dos últimos seis meses e contra
4,084% em 11 de fevereiro, um máximo desde março de 2014.
No prazo de cinco anos, os juros estavam a descer para 1,577%, um mínimo dos últimos seis meses e contra 1,606% na quarta-feira, depois de
terem subido até aos 2,768% em 11 de fevereiro, um máximo desde maio de 2014.
Com a mesma tendência, os juros a dois anos estavam a recuar para 0,382%, contra 0,391% na quarta-feira, também em mínimos dos últimos
seis meses, e depois de terem subido até 1,225% em 19 de fevereiro passado, um máximo desde junho de 2014.
Os juros de Itália e de Espanha estavam a descer em todos os prazos, face à sessão anterior, à semelhança dos juros da Irlanda, que cediam a
dois e a dez anos, únicos prazos disponíveis.

DESEMPREGO CAI PARA 10,8% NO SEGUNDO TRIMESTRE
10.08.2016 - ECONÓMICO

A taxa de desemprego no 2.º trimestre de 2016 foi 10,8%. Este valor é inferior em 1,6 pontos percentuais (p.p.) ao do trimestre anterior e em 1,1
p.p. ao do trimestre homólogo de 2015; é o valor mais baixo desde o 1.º trimestre de 2011, avança o Instituto Nacional de Estatística.
Segundo os dados do INE, a população desempregada, estimada em 559,3 mil pessoas, registou uma diminuição trimestral de 12,6% (menos
80,9 mil pessoas) e uma diminuição homóloga de 9,8% (menos 61,1 mil pessoas). A taxa de desemprego dos homens (10,8%) foi inferior à das
mulheres (10,9%) em 0,1 p.p.. Ainda em relação ao trimestre anterior, as taxas de desemprego diminuíram tanto para os homens (1,6 p.p.) como
para as mulheres (1,5 p.p.). Em relação ao trimestre homólogo de 2015, a população desempregada diminuiu 9,8% (61,1 mil), prolongando o ciclo
de decréscimos homólogos iniciado no 3.º trimestre de 2013.
A população empregada, estimada em 4 602,5 mil pessoas, verificou um acréscimo trimestral de 2,0% (mais 89,2 mil pessoas) e um acréscimo
homólogo de 0,5% (mais 21,7 mil pessoas).
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