
Em Portugal: 

 

Tribunais com Processo Electrónico através do 'Citius' 
A partir de Janeiro do corrente ano, os tribunais judiciais cíveis, de família e de 
trabalho vão passar a ter todo o fluxo processual desmaterializado, existindo pela 
primeira vez um processo electrónico. 
 
 
Turismo de Portugal lança Bolsa de Emprego Online 
No âmbito do Programa Simplex e para efeitos de recrutamento de ex-alunos 
diplomados pelas escolas de hotelaria e turismo, o Turismo de Portugal I.P. criou a 
Bolsa de Emprego, que facilitará o acesso às empresas do sector, melhorando e 
certificando competências profissionais. 
 
 
Certificado de Eficiência Energética em Vigor 
Desde o início de 2009 que passou a ser obrigatório as habitações possuírem 
certificado de eficiência energética aquando dos processos de venda ou de 
arrendamento das mesmas. 
 
 

No Brasil: 

Santander e agência das Nações Unidas vão promover turismo sustentável no 
Brasil - O Grupo Santander Brasil anunciou uma parceria com a com a International 
Trade Centre (ITC), agência conjunta da Organização Mundial do Comércio e das 
Nações Unidas, para incluir na cadeia de valor do turismo no Brasil conceitos de 
sustentabilidade, como redução dos impactos ambientais e geração de renda local, 
segundo nota divulgada. Os detalhes da parceria estão sendo discutidos e serão 
apresentados no inicio de 2009 pelas duas organizações. O Banco Real, controlado 
pelo Grupo Santander, já vinha conversando desde julho com o ITC, quando 
participou de um fórum promovido pela instituição, no qual ficaram claras as 
sinergias com o Turismo Real e a necessidade de um braço financeiro para os 
projetos de fomento do ITC.  

 
Na União Europeia:  

Ambassador John Bruton's Weekly Message: 

 "Banks now operate in so many different countries that no one country is really able 
to supervise them adequately. There is a real risk that uncoordinated changes in 
rules, or uncoordinated rescues of banks, could lead to the creation of new barriers 
to investment between countries."  

 
 

Nos E.U.A  
Best Colleges: High School Counselor Rankings of National Universities - We asked 
guidance counselors from America's Best High Schools to tell us which national univer-
sities they think offer the best education to their students. They rated the universities 
on a scale of 1 to 5 (with 5 being the top score) or marked "don't know" if they were 
unfamiliar with that particular college. 
 

Breves: 
-Conselho de Ministros aprovou uma Proposta de Lei que estabelece o regime 
jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica e à protecção e assistência 
das suas vítimas, revogando a Lei n.º 107/99, de 3 de Agosto, e o Decreto-Lei n.º 
323/2000, de 19 de Dezembro.  
-Governo actualizou o regime jurídico de protecção social estabelecido no Decreto-
Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro, estabelecendo novas medidas de apoio aos 
desempregados de longa duração 
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