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DATA: 10. FEV
- IVA
Os sujeitos passivos enquadrados no regime normal 
de periodicidade mensal devem proceder à entrega, 
via Internet, da declaração periódica relativa ao IVA 
apurado no mês de Dezembro de 2016, acompanhada 
dos anexos que forem devidos, e efetuar, se for caso 
disso, o competente pagamento.

Oportunidades de Negócio: 
http://www.aemangualde.com/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=108

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE REALIZOU A SESSÃO DE IMERSÃO DO SEU PROJETO DE 
FORMAÇÃO-AÇÃO: QI PME 2020
No passado dia 3 de fevereiro, a AEM – Associação Empresarial de Mangualde realizou a Sessão de Imersão do Projeto de Formação-Ação: QI 
PME 2020, que envolverá 20 empresas da Região. A iniciativa teve lugar no Hotel Senhora do Castelo - Mangualde, e contou com a presença dos 
responsáveis das empresas já aderentes ao Projeto.
O Projeto Formação-Ação QI PME 2020, enquadrado no eixo III do Programa Operacional COMPETE 2020, é promovido pelo CEC/CCIC – Conselho 
Empresarial do Centro, enquanto Organismo Intermédio para esta Formação-Ação de qualificação das empresas, tendo a AEM como Entidade 
Promotora. Esta parceria com a AEM potencializa a obtenção de resultados positivos na melhoria dos processos de gestão das micro, pequenas 
e médias empresas que integram o programa.
A AEM com o desenvolvimento do Projeto Formação-Ação QI PME 2020, implementa um conjunto de ações associadas a processos de modern-
ização organizacional, reestruturações e reconversões produtivas que promovem a capacidade de inovação, gestão e modernização das empre-
sas. Assim, o principal objetivo do Projeto está na intensificação da formação dos empresários e gestores, de forma a reorganizarem-se e melho-
rarem as suas competências de gestão, assim como dos trabalhadores das empresas, apoiada em temáticas associadas à inovação e mudança. 
Nesta sessão inicial, após a apresentação e enquadramento do projeto, realizada por Paulo Sousa - Diretor Geral da AEM e Coordenador do 
Projeto, as empresas ficaram assim a conhecer toda a metodologia de intervenção bem como a respetiva componente de Formação do Projeto.

INVESTIMENTO A DECORRER ATINGE OS 7 MILHOES DE EUROS
01.02.2017 - WWW.CMMANGUALDE.PT

A Câmara Municipal de Mangualde lançou a concurso público, no final do ano passado e início de 2017, um conjunto de empreitadas, no âmbito 
do Plano Estratégico de Investimento Público, que visam a resolução de um conjunto de problemáticas existentes em várias freguesias do 
concelho. O investimento a decorrer atinge os 7 milhões de euros e inclui a requalificação do parque escolar (com um investimento de meio 
milhão de euros), a requalificação do Bairro do Modorno que se encontra em fase de implementação (com o investimento de 350 mil euros), a 
melhoria da rede viária, num conjunto de estradas municipais, infraestruturas de águas e saneamento básico bem como tratamento de águas 
residuais e conclusão da Zona Empresarial do Salgueiro.

REDE DE INCUBADORAS DE EMPRESAS LANÇA PROGRAMA DE ACELERAÇÃO PARA EMPREENDEDORES DA REGIÃO CENTRO
09.02.2017 - WWW.CEC.ORG.PT

O Programa de Aceleração, promovido pela RIERC – Rede de Incubadoras de Empresas da Região Centro, e designado SPIN+, é apresentado no 
próximo dia 13 de fevereiro, na Incubadora de Empresas da Figueira da Foz, na presença da Presidente da Comissão de Coordenação e Desen-
volvimento Regional do Centro, Ana Abrunhosa.
A sessão de apresentação  marcará o início do período de candidaturas que decorre até ao final de fevereiro. Em março serão selecionadas as 
20 equipas de empreendedores que vão participar no programa.
O SPIN+ é um programa de aceleração focado no desenho e validação de modelos de negócio, de forma a estimular a criatividade e minimizar o 
risco de apostas em projetos não sustentáveis, levando os empreendedores a testarem os seus produtos/serviços junto de potenciais clientes, 
fornecendo-lhes o feedback necessário para melhorarem a sua Proposta de Valor.
As equipas selecionadas, para além de poderem desenvolver a sua ideia de negócio, terão a possibilidade de financiar total ou parcialmente os 
seus protótipos e estudos de mercado. Aos dez melhores projetos será atribuído um prémio no montante de 5.000€.
O SPIN+ é uma iniciativa da Rede RIERC integrada no projeto Incubação Centro 2016 – IC | 16, co-financiado pelo Programa Operacional da 
Região Centro (CENTRO 2020).
O PROJETO INCUBAÇÃO CENTRO 2016 – IC | 16 mais do que um mero aglutinador de vontades individuais das incubadoras, pretende ser um 
ponto de partida e de implementação de uma ação integrada de suporte ao empreendedorismo na Região Centro de Portugal.

EXPORTAÇÕES DE TÊXTEIS E VESTUÁRIO CRESCEM E SUPERAM AS EXPECTATIVAS
09.02.2017 - LUSA

A Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP) disse hoje que foram ultrapassadas as expectativas quanto às exportações no setor depois do 
Instituto Nacional de Estatística (INE) ter registado 5.063 milhões euros em vendas para o exterior.
Segundo os dados do INE publicados hoje, as exportações de têxteis e vestuário subiram mais de 5% em relação a 2015, tendo alcançado 5.063 
milhões euros, "ultrO plano estratégico para o setor definia a meta de 5 mil milhões de euros de exportações para 2020, pelo que o cenário 
denominado "ouro" ocorreu quatro anos antes da melhor dessas previsões.
O valor foi alcançado graças ao "forte dinamismo que a indústria tem revelado nos últimos anos, assumindo-se como referência modelo para a 
economia nacional", referiu a ATP, em comunicado.

DATA: 15. FEV
- IRS/2016 
Consulta, Registo e Confirmação de Faturas 
no Portal. Os sujeitos passivos de IRS e os 
seus dependentes com despesas registadas 
em seu nome devem, individualmente, no 
Portal das Finanças proceder à consulta, 
registo e confirmação das faturas relativas a 
tais despesas dedutíveis à coleta

DATA: 28. FEV
- IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único 
de Circulação - IUC, relativo a veículos à data 
do aniversário da matricula que ocorra no 
mês de fevereiro. As pessoas singulares 
poderão solicitar a liquidação em qualquer 
Serviço de Finanças. 


