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Agenda
Hoje, 28
– A OCDE apresenta as previsões
para a economia mundial.
– Continua no Parlamento o debate
e a votação na especialidade do
Orçamento do Estado de 2012.
– Leilão para a quarta geração
móvel (LTE – Long Term
Evolution).
– Realiza-se uma reunião da
Concertação Social, em que devem
ser discutidos o aumento do
horário de trabalho e a redução
dos feriados.
O ISEG recebe, pelas 14h30, no
Auditório CGD, a conferência
Mercados Maduros, integrada no
ciclo de conferências Exportar e
Internacionalizar, uma iniciativa
da Caixa Geral de Depósitos e do
Jornal de Negócios
Terça, 29
– Realiza-se em Bruxelas uma

reunião do Eurogrupo.
– Banco de Portugal divulga
o Relatório de Estabilidade
Financeira.
– A Católica Porto Business School
organiza, às 18h30, no Edifício
Américo Amorim, no Porto, uma
conferência sobre O Orçamento
do Estado para 2012, com Miguel
Cadilhe.
Quarta, 30
– Tem lugar na Assembleia da
República a votação final global
do Orçamento do Estado para 2012.
– Realiza-se em Bruxelas
uma reunião dos ministros da
Economia e das Finanças da
União Europeia (Ecofin).
– O Eurostat divulga a estimativa
rápida da inflação da zona euro
relativa a Novembro e os dados do
desemprego em Outubro.
Quinta, 1

– O presidente do BCE, Mario
Draghi, apresenta o relatório anual
da instituição na sessão plenária
do Parlamento Europeu, em
Bruxelas.
– Decorre até domingo, em Viseu,
o XXXVII Congresso da APAVT
– Associação Portuguesa das
Agências de Viagens e Turismo,
subordinado ao tema Turismo,
prioridade nacional.
Sexta, 2
– O Parlamento discute a proposta
do Governo que estabelece
um regime de renovação
extraordinária dos contratos de
trabalho a termo certo.
– O BCE publica as estatísticas
sobre a taxa de juro das
instituições financeiras.
– O Eurostat divulga os preços na
produção industrial relativos a
Outubro.

