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Miguel Cadilhe debate visão macroeconómica do OE 2012
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28-Nov-2011

Amanhã, às 18h30, na Católica Porto - Católica Porto Business
School e PwC convidam uma dezena de especialistas para
discutir o tema
A Católica Porto Business School promove, em parceria com a PwC, amanhã,
terça-feira, 29 de Novembro, uma conferência que reúne vários peritos em
fiscalidade para debater o Orçamento do Estado para 2012. A sessão conta
com a presença de 10 oradores, especialistas na área fiscal e, simultaneamente,
docentes do Executive Master em Fiscalidade que a instituição acaba de lançar.
A iniciativa está agendada para as 18h30, no Auditório Ilídio Pinho do Campus
Foz.

No seminário serão debatidas as alterações ao nível dos impostos sobre o rendimento, nomeadamente IRS
e IRC, bem como os impostos directos e sobre o património. Serão ainda abordadas as alterações ao
estatuto dos benefícios fiscais e ao nível dos direitos, deveres e garantias dos contribuintes. A conferência
termina com uma visão macroeconómica, onde é discutido o impacto do Orçamento do Estado para 2012
na economia nacional, contando com uma intervenção de Miguel Cadilhe, economista e ex-ministro das
finanças.

Executive Master em Fiscalidade
O Executive Master em Fiscalidade visa fornecer aos seus participantes os conhecimentos e instrumentos
necessários para se tornarem peritos em Fiscalidade. Para assegurar a aplicação das matérias analisadas, o
programa alia ao corpo docente da Catolica
Porto Business School, profissionais altamente competentes 1/2
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programa alia ao corpo docente da Catolica Porto Business School, profissionais altamente competentes
provenientes da divisão de Consultoria Fiscal da PwC e profissionais livres que têm demonstrado dominar
áreas específicas dentro da Fiscalidade.
Programa
Auditório Ilídio Pinho (Campus Foz) da Católica Porto
29 de Novembro – 18h30
18h30 | OE 2012 Overview
José Alberto Pinheiro Pinto
18h45 | Impostos sobre o rendimento
Alterações ao nível do IRC – Joaquim Alexandre
Alterações ao nível do IRS – Maria Dulce Soares
19h10 | Impostos directos
Maria Manuela silveira e Hugo Salgueirinho Maia
19h25 | Impostos sobre o património
Ana Reis
19h35 | Estatuto dos benefícios fiscais
Cristina Pinto
19h45 | Direitos, Deveres e Garantias
Carla Malhão
19h55 | Painel “O Impacto do Orçamento do Estado 2012 na Economia”
Maria Torres (moderadora)
Miguel Cadilhe

Fechar janela
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