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Conteúdos de Outubro
2017

Bom dia Caro(a) Leitor(a),
Seja bem-vindo a mais um APPDATE da CCA ONTIER.
O mês de Outubro, como o seu antecessor, continua a ter como destaque a intenção
devidamente formalizada da MEO, junto da Autoridade da Concorrência, em adquirir o
controlo exclusivo sobre o Grupo Media Capital.
No seguimento da pronúncia apresentada pela ANACOM em Setembro, foi a vez da ERC
disponibilizar um parecer acerca da mencionada operação de concentração, cuja leitura
recomendamos.
Por fim, e não obstante o foco deste APPDATE serem as novidades do mês de Outubro,
não podíamos perder a oportunidade para fazer uma chamada de atenção para o Web
Summit que decorrerá até ao próximo dia 9 de Novembro. A propósito deste evento, foi
aprovada uma portaria com um regime temporário, precisamente durante o período do
evento, de isenção e de redução de taxas do INPI. Ah, e não se esqueça, a CCA ONTIER
vai lá estar por isso não deixe de nos visitar!
Esperemos que goste!
Filipe Mayer
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DESTAQUES
ERC: Operação de concentração MEO/Media
Capital
A ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social informa que
remeteu à Autoridade da Concorrência, a sua pronúncia sobre a
operação de concentração que consiste na aquisição do Grupo Media Capital, SGPS, S.A.
pela MEO – Serviços de Telecomunicações …
Ler mais.

INPI: Regime temporário de taxas no Web
Summit
Através de Portaria publicada a 2 de Novembro foi aprovado um
regime temporário de isenção e de redução das taxas do INPI que irá
decorrer durante o período do Web Summit, nomeadamente através de um desconto de
50% para qualquer pedido de registo de design …
Ler mais.

NOTÍCIAS CCA ONTIER
Pelo segundo ano consecutivo, a
CCA ONTIER volta a associar-se
à Web Summit como
patrocinadora oficial do maior
evento tecnológico e de
empreendedorismo da Europa,
que decorre de 6 a 9 de Novembro
em Lisboa. A CCA ONTIER irá
marcar presença através de
um stand da Startinnovation Team, equipa de advogados da CCA ONTIER criada para
apoiar o tecido empreendedor, e onde serão promovidas várias iniciativas. Saiba mais
aqui.

Consulte:

mais conteúdos do Appdate
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Partilhe:
Linkedin Twitter

Subscreva:
as nossas Newsletters

Contacte-nos:
ccageral@cca-ontier.com
Rua Vitor Cordon Nº 10A, 4º piso - 1249 - 202 Lisboa | Portugal
Tel. (+351) 213 223 590 | Fax (+351) 213 223 599
Rua Pedro Homem de Melo, n.º 55 - 8.º piso - 4150 - 599 Porto | Portugal
Tel. (+351) 223 190 888 | Fax (+351) 220 924 945

Esta newsletter é fornecida apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento
jurídico. Assessoria jurídica profissional deve ser obtida antes de tomar ou abster-se de
qualquer ação como resultado do conteúdo deste documento. Se tiver alguma dúvida em
relação a esta newsletter, por favor entre em contacto connosco.
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