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ALENTEJO E ALGARVE
Turismo
Alentejo quer desenvolver pro-
duto turístico de caça para im-
pulsionar a economia local.

LISBOAEVALE DOTEJO
Distinção
Serviço True-Kare foi premia-
do em iniciativa mundial
promovida pela ONU.

NORTE E CENTRO
Desenvolvimento
Beware, empresa do Porto,
desenvolveu software
de autocarro de Barcelona.

ficha
técnica

� INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA

MENOS AUTOMÓVEIS
Nos oito primeiros meses
deste ano, as vendas de
automóveis na UE ascen-
deram a 7 841 596 unida-
des, ou seja, 5,2% menos
do que no mesmo período
do ano passado.

sinais
MADE IN PORTUGAL
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OS MEUS DIREITOS
PERGUNTA

Que posso fazerse
forvítima de discri-
minação ao trabalhar
noutro Estado?
RESPOSTA
Se pensar que uma medida ou de-
cisão que o afeta infringe as re-
gras da UE que lhe permitem tra-
balhar no estrangeiro, deve come-
çar por apresentar o seu caso às
autoridades do país onde traba-
lha. Poderá também obter apoio
dos serviços de assistência da UE.

NOME:
Grupo Amop
PRODUTO:
Equipamentos

CONCEITO
Fundado em
1973, o grupo
Amop é um con-
ceito empresa-
rial português,
vocacionado
para o desenvol-
vimento de solu-
ções de arquite-
tura. Emprega
80 pessoas.

Soluções
inovadoras

UNIVERSIDADE

3500
ESTUDANTES. A Universidade do
Porto recebe este ano 3500 estu-
dantes estrangeiros ao abrigo de
programas internacionais.

LAZER
Drama doloroso
A Companhia de Teatro de Al-
mada está a apresentar, até
outubro,‘O Pelicano’, uma das
peças mais dolorosas de
Strindberg, escrita em 1907.
Rogério de Carvalho encena.
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CONSULTÓRIO
DE EMPRESAS
Em que condições pos-
so concorrer aos fundo
dos REVITALIZAR para
desenvolver a minha
empresa industrial?
(JoséVieira – Porto)
� Os Fundos de Capital de
Risco do Programa REVI-
TALIZAR já foram aprova-
dos em Conselho de Minis-
tros, mas ainda não estão
operacionais para receber
candidaturas. Os projetos
que se candidatarem deve-
rão ser sustentados num
dossiê de investimentos
apresentado pelos respeti-
vos promotores, o qual será
analisado e avaliado na sua
rentabilidade.As operações
de capital de risco poderão
ser concretizadas através da
aquisição, por subscrição,
compra ou qualquer outra
via, de instrumentos de ca-
pital ou quase capital, ou da
concessão de crédito, nos
termos do Decreto-Lei n.º
375/2007, de 8 de Novem-
bro. Os FCR NÃO REALIZA-
RÃO investimentos que vi-
sem financiar operações de
consolidação ou reestrutu-
ração financeira ou meras
aquisições de créditos ou de
participaçõessociaissemli-
gação a projetos de investi-
mento de PME. O investi-
mento em sociedades que já
se encontrem em atividade
poderá comportar a aquisi-
ção aos sócios dessa socie-
dade de participações so-

ciais,decréditosoudequal-
queroutroenvolvimentofi-
nanceiro, até 30% do valor
do investimento total do
Fundo, na condição de que
os sócios vendedores sejam
independentes da Entidade
Gestora e dos participantes
e tal aquisição seja indis-
pensável à concretização do
investimento.

Como posso proceder
à avaliação de ativos
como a imagem de
marca criada ao longo
de vários anos de ativi-
dade no âmbito de ne-
gociações com investi-
dor estrangeiro?

�À luz da legislação dos no-
vosprocedimentoscontabi-
lísticos do SNC, essa com-
petência passou a beneficiar
ocomprador.Asorientações
do SNC dizem claramente
que o GOODWILL ADQUIRI-
DOdeve ser reconhecido na
data de aquisição. Desta
forma, o Goodwill corres-
ponde a benefícios econó-
micosfuturosresultantesde
ativos adquiridos, que não
são capazes de ser indivi-
dualmente identificados e
separadamente reconheci-
dos. A alternativa é dese-
nharem um formato de
avaliação e chegarem a um
consenso sobre o valor no-
minal da participação em
negociação.

Envie as suas perguntas para
primeiroemprego@cmjornal.pt


