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Missão empresarial da Finlândia procura parcerias nos Açores

Um grupo de 20 empresários da Finlândia inicia hoje na Praia da Vitória, na Terceira, uma visita aos Açores 
que visa encontrar parcerias e investimentos em áreas como as pescas, as energias renováveis e o design 
gráfico.

«Eles vêm com objetivos concretos, querem falar com empresas de setores muito concretos e vão colocar na mesa as 
condições e o que podem oferecer», afirmou Roberto Monteiro, presidente da Câmara da Praia da Vitória, em 
declarações à Lusa, acrescentando que esta missão empresarial se desloca também a S. Miguel.

A visita é organizada, entre outras entidades, pela Câmara da Praia da Vitória e pela Agência de Promoção do 
Investimento nos Açores (APIA), e, na parte finlandesa, pelo Conselho Regional de Kymenlaakson.
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Empresas Banca e Seguros

MIDEST «muito positivo» para empresas portuguesas

Câmara de Ponte de Lima diz-se perseguida pela Estradas de 
Portugal

Universidade dos Açores sem dinheiro para salários já no 1º
semestre de 2013 - vice-reitor

REN manterá dividendos de 16,9 cêntimos/ação até 2016

REN espera ter presença internacional até 2016

REN vai investir 1,7 mil milhões de euros até 2016

Novas funções de supervisão do BCE são para todas as 
instituições de crédito do euro

Lucros do La Caixa afetados por provisões

Crédit Agricole apura prejuízo de 2,85 mil M€ no terceiro 
trimestre

PJ deteve em Famalicão homem com 100 mil dólares falsos

PPR poderão amortizar crédito à habitação a partir de janeiro

União bancária europeia é urgente - Carlos Costa

Negócios Finanças

Inaugurado primeiro hotel da Pampilhosa da Serra orçado em 
4,5 M€

Falência e despedimentos nos laboratórios de análises clínicas 
de Bragança

BEI alonga linha de 290 M€ para reabilitação urbana

Recuperação empresas: mais de 200 recorreram ao 
«Revitalizar»

Açores: Candidato a presidente da AICOPA quer defender PME

AICEP apela a «decisão rápida» sobre greve nos portos 

ANAFRE prevê perda de 40,5 M€ das freguesias

Escolas temem que OE afecte acção social de resposta a fome

Reitores admitem discutir greve se OE2013 ficar como está

UMinho admite «redução adicional de pessoal» - reitor

Seguro apela a FMI para necessidade de abandonar 
austeridade

PSD tenciona «voltar a preparar» diploma sobre enriquecimento 
ilícito

Impostos Economia

Sobretaxa de IRS poupa senhorios e «recibos verdes» em 2013

Taxa efetiva de IRC das cotadas rondou 21% em 2011

BE propõe IMI progressivo e fim de isenção para igrejas e 
instituições desportivas profissionais

OE2013 teima em previsões otimistas e fracasso fiscal - CFP

Impacto da sobretaxa de IRS nos salários poderá ser atenuado

OE2013: Conselho das Finanças Públicas admite nova quebra 
de impostos indiretos

Empresários da restauração querem fechar restaurantes dia 19

Obama quer que norte-americanos mais ricos paguem mais 
impostos

Despejo nunca é comunicado ao inquilino por e-mail - Ministra 

Cabo Verde cria Fundo de Capital Risco para pequenas 
empresas

Movimento dos portos caiu 10% em setembro devido às greves 
- IPTM

Seguro diz que trabalhadores têm razões para aderir à greve 
geral

Matérias Primas Tecnologias

Petróleo termina semana a avançar em Nova Iorque e em 
Londres

AMG vai explorar grafite em Moçambique

Preço do gasóleo e da gasolina regressa às subidas na próxima 
semana

Presidente da RTP envia carta à ERC sobre mercado das 
audiências

Utilizadores reportam problemas com o áudio e a capa do 
Surface

Vírus de computador contra o Irão afectou rede da Chevron

Conta Corrente

Agenda do Investidor

 · Juros de empréstimos obrigacionistas
 · Admissão e exclusão da negociação de valores 
mobiliários
 · Assembleias 
 · Dividendos

Sondagem

Glossário

Euribor - média das taxas de juro fornecidas por um 
painel de 57 dos maiores bancos da União Europeia. É 
calculada e divulgada diariamente. 
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Petróleo Opep recua para menos de 105 USD/barril

Carvão/Moatize: Vale corrige previsão de exportações

Futuros: Brent progride levemente em fecho semanal

Sites de descontos crescem em utilizadores

Amazon.com abre loja de vinhos com mais de mil rótulos

ZON: operação em África é «estratégia muito acertada» -
administrador

Autarca de Valpaços abandona 
mandatoem dezembro para dar espaço a 
outros

Rui Veloso estreia singles com amigos no Facebook

MAIORES SUBIDAS MERCADOS EXTERNOS

MOTA ENGIL 1.32 2.24%

BCP 0.07 1.41%

GALP 12.10 0.83%

CIMPOR 3.29 0.30%

PSI20 5307.36 0.31%

EURONEXT100 657.51 1.19%

NASDAQ 2904.87 0.32%

DAX30 6590.41 1.03%

DOW JONES 13001.6 0.58%

IBEX35 7636.6 0.16%

NEXT150 1397.6 0.04%

NIKKEI 9468.04 -0.78%

CAC40 3423.57 0.47%

S&P500 1379.85 0.17%

FTSE100 15181 -0.09%

MAIORES DESCIDAS

BPI 0.83 -2.57%

PORTUCEL 2.07 -2.41%

SONAE IND 0.49 -1.80%

SEMAPA 5.32 -1.59%

ZON MULTI. 2.54 -1.28%

Multifunções RicohO fabricante líder na Europa. A preto ou a cores. Consulte-nos.www.ricoh.ptPortos 

de embarqueEncontre aqui o seu Porto de embarque. Ligue...pai.pt/marinadealbufeiraHoteis Low Cost 

- 80%Descontos fantásticos - até 80% Entre para ver e Pesquisewww.akipoupas.ptEstá a criar uma 

Empresa?Conheça as soluções PT Negócios. Internet, Voz, TV e TI-SI.www.ptnegocios.pt
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