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Consolidação, banca e reformas dominam 6ª avaliação
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«Revitalizar»: mais de 200 empresas já recorreram
ao programa
Em causa estão empresas que representam volume de negócios próximo dos mil m ilhões e
7.600 postos de trabalho
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O secretário de Estado adjunto da Economia e
Desenvolvimento Regional, Almeida Henriques, anunciou esta
sexta-feira que mais de 200 empresas já recorreram ao
programa para a recuperação de empresas Revitalizar.
O governante, que abria o terceiro fórum empresarial
promovido pela Associação Industrial do Distrito de Aveiro
(AIDA), a decorrer em Ílhavo, revelou que, até este momento,
deram entrada 227 processos de revitalização, apresentados
por empresas que representam um v olume de negócios
próximo dos mil milhões de euros e 7.600 postos de trabalho.
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Almeida Henriques realçou que se tratam de empresas que
«estavam condenadas a ir para uma situação de insolvência e,
agora, podem ter, através deste proc esso, a oportunidade de
se revitalizarem, continuar no mercado e manter a capacidade
produtiva e os postos de trabalho», escreve a Lusa.
Ainda na sessão de abertura, Ribau Esteves, antigo
secretário-geral do PSD na equipa de Luís Filipe Menezes,
manifestou-se contra o aumento de impostos, defendendo um
país onde «a economia lidere as finanças».
«O aumento do imposto per si é gerador de uma atividade
económica mais incapaz e mais contida. Uma atividade
económica mais capaz é geradora de mais imposto para os
rapazes das finanças fazerem o seu trabalho de pôr em ordem
as contas da nação», disse Ribau, que é também presidente
da Câmara de Ílhavo.
O autarca defendeu ainda que o Governo deve encarar a crise
como uma oportunidade para fazer uma reforma «profunda e
sistémica» para que o Estado passe a ser «mais barato, mais
eficiente e esteja cada vez mais próximo dos cidadãos e dos
empresários».
O presidente da AIDA, Valdemar Coutinho, por seu lado,
considerou «incomportável» a taxa de IRC de 25% paga pelas
empresas.
«As empresas não podem andar a tr abalhar só para o
Estado», disse o empresário, defendendo que «a taxa de IRC
tem de vir por aí abaixo, no mínimo para os 12,5%», tal como
acontece na Irlanda.
O presidente da AIDA lamentou ainda a ausência do ministro
da Economia, Álvaro Santos Pereira, que foi convidado para a
abertura do fórum e que não pôde estar presente por motivos
profissionais relacionados com uma deslocação ao
estrangeiro, adiantando que os empresários aveirenses
«mereciam mais atenção por parte do ministro».
Tags:PROGRAMA REVITALIZAR , GOVERNO , AGÊNCIA FINANCEIRA

Subscreva a newsletter

Empresas alemãs
querem investir em
Portugal
Merkel em Lisboa:
cinco horas de fazer
parar o trânsito

todas as notícias desta secção

+votadas

09:12

Empresas alemãs querem investir em
Portugal

09:06

Merkel em Lisboa: cinco horas de
fazer parar o trânsito

09:05

Greve geral: 39 concentrações em 12
distritos

08:56

Transportes querem contribuintes a
financiar combustível

08:50

Instituições sociais: 80 milhões para
271 projetos

08:29

Economia japonesa cai 3,5% no
terceiro trimestre

08:29

Rendas: subida calculada com base
nos rendimentos de 2011

08:27

Parlamento grego aprova Orçamento
para 2013

Greve geral: 39
concentrações em 12
distritos
Transportes querem
contribuintes a
financiar combustível

+comentadas

China triplica limite de investimento
estrangeiro na bolsa

Últimas notícias
China triplica limite de
investimento
estrangeiro na bolsa

+lidas

09:13

Mercado

Arrendamento:
Apartamentos
Quartos
Casas

Comprar:
Terrenos
Casas
Apartamentos

Marca
Modelo

Preço até
Combustível

Ligeiros Comerciais Autocaravanas Motos

Para Venda:
Electrodomésticos
Móveis

Emprego:
Oferta
Procura

Animais:
Cães
Gatos

Partilhar

Imprimir

Enviar por Email

Comentários

Comentários
Ainda não existem comentários a esta notícia.

http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/programa-revitalizar-governo-agencia-... 12-11-2012

«Revitalizar»: mais de 200 empresas já recorreram ao programa | agência financeira

Page 2 of 2

Crédito Habitação
Crédito Pessoal
Poupança Reforma

Renault - Site Oficial Encontre o Automóvel que precisa na Renault Nós adaptamo-nos a si! www.renault.pt
Acessórios para Bebé Compre em 2º mão e poupe dinheiro! Veja as oportunidades na sua região
www.custojusto.pt/acessóriosbebé Procura Roupa? - Olx E a Roupa que já Não Usa? No Olx é Dinheiro. Se Vale
X, Olx. Olx.pt/vestuário

RSS

Disclaimer

Ficha técnica

Meios Media Capital
Maisfutebol
Meios associados: Imprensa
AS

Estatuto editorial
TVI TVI24
Cinco Dias El Pais

Radio

Cadena Ser

Los 40

TV

Canal+

Digital+

http://www.agenciafinanceira.iol.pt/economia/programa-revitalizar-governo-agencia-... 12-11-2012

