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PRÉMIO AGRICULTURA 2014 TEM CANDIDATURAS ABERTAS

FECHO

SOCIEDADE DE ADVOGADOS

BPI e ‘Correio da Manhã’
premeiam casos de sucesso
n Estão abertas as candidaturas

para a 3ª edição do Prémio Agricultura. O Correio da Manhã,
em parceria com o BPI, quer
promover, incentivar e distinguir empresas ligadas aos setores agrícola,agroindustrial,pecuário e florestal.
Fernando Ulrich,líder do BPI,
espera que tal distinção incentiveoutrasempresasaseremmais
empreendedoras, recordando

que a agricultura “é um dos setores mais dinâmicos da economia e o que mais contribui para
as exportações e criação de emprego”.Já Paulo Fernandes,presidente da Cofina, espera este
ano superar o número de candidaturas ao Prémio Agricultura,
quedecorrematédia31deoutubro. Os ex-ministros António
Serrano e Arlindo Cunha fazem
parte do júri. n M.L.S.

MIRA AMARAL SOBRE IVA

Offshores do BPN

Subida“desastrosa”

n Os advogados da Cardoso,

n O presidente executivo do

Ferreira, Guimarães trabalharam para a ex-dona do BPN
até outubro de 2009, colaborando na criação de offshores, disse uma testemunha
no Tribunal da Supervisão.

BIC Portugal, Mira Amaral, diz
que a subida do IVApara 25%
“seria desastrosa”e considera que o chumbo do Constitucional é decisão“ideológica”.

LUÍS FORRA/LUSA

MARILINE ALVES

Fernando
Ulrich, líder
do BPI, e Paulo
Fernandes, presidente da Cofina

CONSERVAS ALGARVIAS

FRASE

O caminho certo não é subir
impostos,mas há
momentos em que
não há grandes
alternativas
Nuno Amado
Presidente
executivo do BCP

AGENDA

La Rose regressa
n ALa Rose, marca histórica

da indústria conserveira do
Algarve, vai ser relançada
no mercado pela Ramirez.
“Amarca continua a ostentar
todo um potencial, motivo
que nos levou a repensar a
reintrodução”, diz Manuel
Ramirez, gestor da empresa.

n HOJE

Pires de Lima encerra

Conferência Internacionalização das Economias,
às 17h30, em Lisboa.
n AMANHÃ

Administração Pública

José Leite Martins ouvido
no Parlamento, às 10h00.
VAI ACONTECER, INFORME:
agenda@cmjornal.pt

PUB

telecom.pt

SERVIÇO UNIVERSAL
A PT Comunicações deixou de ser responsável pelo serviço universal de telefone ﬁxo a 1 de junho de 2014
mas o seu serviço e tarifário mantêm-se e não têm qualquer alteração.

ATUAIS CLIENTES
Os atuais clientes da PT Comunicações não vão ter nenhuma alteração nas condições dos serviços prestados
nem nos tarifários contratados com a PT Comunicações.

REFORMADOS E PENSIONISTAS
Os atuais clientes vão manter as condições atuais de 50% de desconto na assinatura da linha telefónica analógica,
desconto esse no valor de € 7,79.

UTILIZADORES COM NECESSIDADES ESPECIAIS
A PT Comunicações disponibiliza atualmente serviços adaptados às necessidades dos cidadãos com deﬁciência e irá manter
a gratuitidade destes serviços no âmbito da sua política de responsabilidade social.

A PT é o operador líder de mercado e de referência em Portugal. Continuará a prestar os seus serviços
de acordo com as condições comerciais em vigor e com os mesmos níveis de qualidade de serviço.

