
SEXTA, 21
» Banco de Portugal divul-

ga Indicadores de Con-

juntura
» (Último dia) 4.° Congres-

so Nacional dos Econo-
mistas - 'Portugal 2020:
0 nosso país no contexto

global', como primeiro-
-ministro no encerra-
mento. Grande Auditório

ISCTEIUL-Edif. 11, Lisboa

» Continua semana de Pro-

testos organizada pela
CGTP(atédia27)

SÁBADO, 22
» UE: reunião dos ministros

das Finanças para discu-

tirem o plano de recapi-
talização da banca, em
Bruxelas

DOMINGO, 23
» Cimeiras de líderes dos

países da UE e do curo,
em Bruxelas

SE6UNDA, 24
» 10.° Congresso da UMP-

'Responder à(s) Crise(s)

por Caminhos Solidários'

com o ministro da Solida-

riedade e Segurança So-

cial, na abertura, e o mi-
nistro da Saúde, no en-
cerramento (até dia 25),
na Fundação Oriente,
Lisboa

» Apresentação da Plata-
forma para o Crescimen-

to Sustentável, com o pri-
meiro-ministro, no Insti-
tuto Superior de Ciências

Sociais e Políticas, no Alto

da Ajuda, Lisboa

TERÇA, 25
» INE prevê divulgar Taxas

de Juro Implícitas no Cré-
dito à Habitação referen-
te a Setembro

» Miranda organiza Semi-
nário sobre OE 2012. An-
tónio Carlos dos Santos,
ex-secretário de Estado

dos Assuntos Fiscais, e

Maria João Carioca, di-
rectora do Gabinete Cor-

porativo e de Estratégia
do Grupo SIBS. são os

oradores convidados, no

Auditório da Miranda, Lis-

boa

» PrintPower Portugal pro-
move primeiro seminário

'0 valor da comunicação
em papel', com especia-
listas das áreas de am-
biente, floresta, econo-
mia, educação, comuni-

cação e marketing, no

CCB, Lisboa

QUARTA, 26
» Conferência '0 Poder de

Poupar com Estratégias
de Compras', no Centro
Cultural de Belém. Lisboa

» AERLIS organiza 'Encon-
tro de Especialistas com
Sucesso Empresarial. Mi-

guel Beleza é o convida-
do de honra no almoço e
fará uma intervenção so-
bre 'A actualidade eco-
nómica de Portugal'. Em

Oeiras

QUINTA, 27
» INE divulga Inquéritos de

Conjuntura às Empresas
e aos Consumidores re-
ferente a Outubro

» INE prevê divulgar Inqué-
rito à Avaliação Bancária
na Habitação referente a
Setembro

» Jerónimo Martins apre-
senta resultados do 3.°
Trimestre


