
Noticias    

Diário de Noticias 

- Um Orçamento do Estado para 2015 que não sobe impostos mas agrava a carga fiscal 

- Função pública com subsídio de Natal em duodécimos 

- Imposto sobre cerveja e bebidas espirituosas aumenta 

- Desempregados no lugar de pais empregados a tempo parcial 

- PJ apreendeu milhares de euros a general angolano 

- É a Marinha que vai lançar cinzas de Alpoim Calvão ao mar 

- Venda da TAP avança até ao fim do ano 

- Ébola leva governo a criar gabinete de crise 

 

Correio da Manhã 

- Crato perde e Lima gasta 

- 700 mil só para salários no Parlamento 

- Comandos expulsos por espancar capitão (*) 

- "Neste momento não temos Pediatria" - Entrevista a Pereira Cracel (*) 

 

Jornal de Noticias 

- Ministra diz que não foi possível "desagravamento fiscal das famílias" 

- Tarifas de eletricidade aumentam 3,3% a partir de janeiro 

 

Diabo 

- Sobre o fim do serviço militar obrigatório (I) (*) 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 
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Público 

- Orçamento do Estado quase não muda austeridade e confia na ajuda da economia 

- O Orçamento do Estado em dois minutos. 

- Receita do IVA e IRS tem de crescer 4,4% para a sobretaxa "cair" um ponto 

- As contas dos principais sectores 

- Carga fiscal atingirá novo máximo histórico em 2015 

- O Orçamento de Estado para 2015 na íntegra. 

- Governo não trava aumento “brutal” de IMI em 2015 

- “A escola está a regredir em relação às questões da inclusão” 

- Cronologia: Três anos de orçamentos 

- Presidente da Assembleia guardou registo de interesses dos fiscais das secretas 

- Directores de escolas aceitam gerir colocações mas rejeitam responsabilidades por erros  

passados 

 

Ionline 

- Banco de Portugal cedeu a Ricardo Salgado 

- Orçamento do Estado. Portugal continua em austeridade máxima 

- OE2015. Governo insiste em culpar a Constituição mas receitas fiscais mais que compensam 

chumbos 

- Em 2050 as chuvas vão duplicar e Lisboa não está preparada 

- Governo aprova hoje reformas do IRS e da Fiscalidade Verde 

- OE 2015. Encargos com juros da dívida sobem 3,6% e aproximam-se dos 7.900 milhões 

- BES. CGTP quer responsabilização "política e criminal" pela sitiuação do banco 
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Ionline (cont.) 

- OE 2015. Municípios em ruptura financeira obrigados a reduzir 2% ou 3% dos trabalhadores 

- Apoios. Governo vai impor tecto máximo mas não diz qual 

 

Expresso 

- OE 2015. EDIÇÃO ESPECIAL E GRATUITA DO EXPRESSO DIÁRIO 

- Impostos crescem três vezes mais do que a economia 

- Receita de IVA e IRS tem que crescer 6,4% para a sobretaxa ser devolvida na totalidade 

- OE ataca Tribunal Constitucional 

- Fim da cláusula de salvaguarda dita aumento do IMI em 2015 

- Ambiente e Economia vencem no aumento da despesa, Agricultura e Educação lideram  

cortes 

- Ensino básico e secundário com mais cortes 

- Cortes propostos para a Justiça são maiores do que em 2014 

- Despesa aumenta ligeiramente na ciência e ensino superior 

- Despesa do MAI cai 4,2% 

- Defesa aumenta verba 

- Negócios Estrangeiros com menos dinheiro 

- Saúde com prognóstico positivo 

- Eletricidade aumenta quase cinco vezes mais que a inflação em 2015 

- IRC desce para os 21% 

- Maiores investimentos de 2015 serão ferroviários e portuários 

- OE 2015. Redução de efetivos, contenção salarial e requalificação valem 333 milhões de  

euros 
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 Diário Económico 

- Autarquias sobreendividadas têm de cortar 

- Novo Banco tem 3,5 mil milhões de dívida com garantia do Estado 

- Tribunal de Contas alerta para despesa fiscal escondida 

- Duas empresas da CP na lista de privatizações e forte aposta nas concessões 

- Taxas moderadoras descem, mas pouco 

 

Notícias ao Minuto 

- Orçamento 2015 Da mini aos cigarros e gasóleo, saiba onde vai gastar mais 

- OE2015 "O esforço não pode parar agora", insiste Maria Luís 

 

Observador 

- Novos organismos fazem disparar a despesa 

- Omitidos 1.080 milhões de benefícios a empresas 

- Estado gasta mais em juros do que em Educação 

- Imposto dos combustíveis sobe para pagar estradas  

- Salgado pediu tempo, Banco de Portugal acedeu 

 
OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Nada a assinalar 

 

 

 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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