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notícias
::: Assinatura da Convenção entre o Japão e a República
Portuguesa para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir
a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre
o Rendimento
A Convenção entre o Japão e a República Portuguesa para Evitar a
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre o Rendimento foi assinada no dia 19 de Dezembro de 2011, em
Lisboa, pelo Embaixador do Japão em Portugal, Senhor Nobutaka
Shinomiya, e o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. Paulo
Núncio com a presença do S.E. Ministro do Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Dr Paulo Portas. À semelhança das Convenções já
concluídas pelo Japão com outros países, esta Convenção ajusta os
direitos de tributação entre o Japão e a República Portuguesa para
evitar a dupla tributação internacional resultante de trocas económicas
e humanas. Reflectindo o reforço das relações económicas entre o Japão
e a República Portuguesa e para promover os investimentos mútuos,
esta Convenção clarifica o limite da taxa de retenção de impostos sobre
No topo: Assinatura da Convenção.
dividendos, juros e royalties (direitos de autor, patentes e outros), bem
Em baixo: Embaixador a proferir
como estipula as disposições para a troca de informação baseada no
o discurso.
padrão internacional de tributação. Espera-se que esta Convenção
reforce ainda mais as relações económicas entre os dois países e contribua para a prevenção da evasão fiscal.
Cada um dos países enviará ao outro a notificação confirmando a conclusão dos procedimentos internos
necessários para a entrada em vigor da Convenção (no caso do Japão é necessária a aprovação da Dieta).
Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia após a data de recepção da última notificação.
::: Palestra “Cultura Popular do Japão” realizada pelo Ministro Arai da Embaixada do
Japão
No passado dia 29 de Novembro, o
Ministro da Embaixada do Japão Sr.
Tatsuo Arai, realizou uma palestra
sobre o tema “Cultura Popular do
Japão” na Escola Superior de
Hotelaria e Turismo do Estoril. Após
a conferência, os participantes
ficaram mais informados sobre o
aspecto popular da cultura japonesa.

Ministro Arai a proferir a palestra e participantes.

::: Realização do ‘Japanese Language Proficiency Test’
O ‘Japanese Language Proficiency Test (JLPT)’ foi realizado com a organização da “Japan Foundation” e
‘Japan Educational Exchanges and Services’ no dia 4 de Dezembro, na Universidade do Porto. O exame teve
45 examinandos neste ano, e em 2012, está também prevista a sua realização, em Dezembro, na
Universidade do Porto.
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::: Ciclo de Cinema de Satsuo Yamamoto
Teve lugar na Cinemateca Portuguesa, de 2 a 19 de Dezembro, o ciclo de cinema do realizador japonês Satsuo
Yamamoto. Foram apresentadas neste ciclo as 8 obras principais do realizador japonês, tendo-se registado
uma boa afluência de espectadores nas diversas sessões.

eventos
::: Palestra pelo Ministro da Embaixada do Japão, Sr. Tatsuo Arai, sobre a “Cultura
Popular do Japão”
Realizar-se-á uma palestra, subordinada ao tema “Cultura Popular do Japão”, pelo Ministro da Embaixada
do Japão, Sr. Tatsuo Arai, no dia 18 de Janeiro, pelas 19h30, no Anfiteatro Nobre da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto (Via Panorâmica s/n, 4150-564, Porto).
Mais informações: Embaixada do Japão – Tel.: 213 110 560 | Email: cultural@embjapao.pt
::: Palestra pelo Ministro da Embaixada do Japão, Sr. Tatsuo Arai, sobre a “Culinária
Japonesa e Hábitos Alimentares no Japão”
Realizar-se-á uma palestra, subordinada ao tema “Culinária Japonesa e Hábitos Alimentares no Japão”, pelo
Ministro da Embaixada do Japão, Sr. Tatsuo Arai, no dia 24 de Janeiro, na Escola de Hotelaria e Turismo de
Lisboa (Rua Saraiva de Carvalho nº41,1269-099 Lisboa).
Mais informações: Embaixada do Japão – Tel.: 213 110 560 | Email: cultural@embjapao.pt

e-notícias ::: política e economia no Japão
::: TOHOKU - O terramoto a Leste do Japão (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/incidents/index.html
::: Declaração do Primeiro-Ministro Yoshihiko Noda sobre o Roteiro Step 2 para a
Restauração do Acidente Nuclear de Fukushima (22 de Dezembro) (em inglês)
http://fpcj.jp/modules/news25/index.php?page=article&storyid=17&storytopic=1
::: Reunião dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros entre o Japão e os Estados Unidos da
América (21 de Dezembro) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/jfpu/2011/12/1205-01.html
::: Assinatura da Convenção entre a República Portuguesa e o Japão para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento (20 de
Dezembro) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2011/12/1220_01.html
::: Avaliação do Japão sobre o Resultado da 17ª Conferência da ONU sobre Mudanças
Climáticas- COP17 (12 de Dezembro) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/policy/environment/warm/cop/cop17/cop17_evalu.html
::: Segunda Divulgação Preliminar das Estimativas Trimestrais do PIB Julho-Setembro de
2011 (9 de Dezembro) (em inglês)
http://www.esri.cao.go.jp/en/sna/sokuhou/qe/gdemenu_ea.html
::: Perspectiva da Cimeira entre o Japão e a China (2 de Dezembro) (em inglês)
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/china/meet111113.html

Se não pretender receber este boletim informativo ou se quiser enviar os seus comentários ou
sugestões, queira, por favor, enviar-nos um email para – cultural@embjapao.pt . MUITO OBRIGADA!
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