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

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
DRIVE IN DO EMPREENDEDOR
Tem uma ideia para um negócio e pretende saber como a desenvolver?
Está a pensar criar a sua empresa e gostaria de obter apoio adicional?
Poderá encontrar resposta a estas e muitas outras questões através do “Drive in do Empreendedor”, um serviço de “primeira necessidade” no 
apoio ao desenvolvimento de ideias de negócios e de empresas nascentes, que o Projeto APREENDER 3.0 disponibiliza a empreendedores e 
futuros empresários.
O serviço funciona a pedido e por marcação, para uma primeira abordagem e análise do potencial de negócio ou avaliação da necessidade 
apresentada.
Se o projeto for validado, poderá vir a integrar a bolsa de empreendedores/projetos empresariais apoiada através do Projeto APREENDER 3.0, 
podendo ainda vir a beneficiar da elaboração gratuita e acompanhada do “Plano de Negócios”.
Marque já a sua consulta | Drive In do Empreendedor!
Inscrições e informações em: http://www.cec.org.pt/blog/2017/03/15/drive-in-do-empreendedor/

8 MILHÕES DE EUROS PARA A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS EM MANGUALDE
14.03.2017 - WWW.CMMANGUALDE.PT

A Câmara Municipal de Mangualde vai levar a cabo a remodelação e ampliação da ETAR de Cubos e a reposição das infraestruturas afetadas. 
Através do Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), no passado dia 8 de março, a autarquia viu 
aprovado mais um financiamento. Assim, o investimento de 1.147.034,47 euros será cofinanciado a 85% fundo perdido e será usado para as obras 
de uma das principais ETAR da malha urbana da cidade de Mangualde. A medida tem como objetivo proteger o ambiente e promover a eficiência 
dos recursos.

MUNICÍPIO DE NELAS APRESENTA NA BOLSA DE TURISMO DE LISBOA A FEIRA DO VINHO DO DÃO
15.03.2017 - WWW.CM-NELAS.PT

Numa estratégia diferenciadora de promoção turística para grandes empresas, o Município de Nelas apresenta na edição deste ano da BTL, o 
serviço “Dão Corporate”, um convite dirigido a empresas, promotores turísticos e outros agentes privados para que venham realizar no Concelho 
de Nelas as suas acções de teambuilding empresarial para os seus quadros internos, formação em outdoor, disponibilizando para o efeito todo 
o apoio logístico para cada um desses fins de semana, organização de roteiros turísticos, passeios pelo Património, provas de Vinhos e Gastrono-
mia Regional. 
Em mais uma acção de promoção turística e pelo quarto ano consecutivo, o Municipio de Nelas irá estar presente entre os dias 16 a 19 de Março 
na Feira Internacional de Turismo, um salão de referência para a indústria do setor com lugar na FIL, Parque das Nações de Lisboa, onde no 
âmbito da promoção da marca Viseu Dão Lafões, se reúne o melhor da região Centro num Stand organizado pela CIMVDL - Comunidade Intermu-
nicipal Viseu Dão Lafões - em parceria com o Turismo do Centro. 

LIVRO DE RECLAMAÇÕES ONLINE CHEGA EM JULHO
15.03.2017 - LUSA

Os consumidores podem a partir de 01 de julho apresentar e acompanhar o estado de uma queixa de forma "célere, informada e transparente" 
através do Livro de Reclamações Online, que foi hoje apresentado em Lisboa.
Na apresentação no dia 15 de Março, dia em que se assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o ministro da Economia, Manuel Caldeira 
Cabral, destacou que o Livro de Reclamações Online, é uma medida do programa Simplex e tem por "objetivo melhorar o diálogo entre os 
consumidores e as entidades públicas, agilizar o procedimento e contribuir para um maior envolvimento e informação".
"Esta plataforma online vai permitir ao consumidor seguir o estado da reclamação. Saber de que forma vai ser resolvido. (...). Com o Livro de 
Reclamações online, os consumidores vão ter respostas num prazo máximo de 15 dias", salientou o ministro.
Manuel Caldeira Cabral explicou também que no portal do Livro de Reclamações estará disponível a partir do dia 01 de julho e, durante o 
primeiro ano, vai aplicar-se aos serviços de comunicações eletrónicas, serviços postais, eletricidade, águas, resíduos urbanos e gás, referindo 
que: "Depois a 01 de julho de 2018 alargamos aos restantes setores de atividade, mesmo àqueles que existem apenas online".

TURISMO PORTUGUÊS CONTINUA A CRESCER. E MUITO
15.03.2017 - INE

O mês de janeiro voltou a trazer excelentes notícias para a hotelaria nacional, graças a uma aceleração do ritmo de crescimento registado no ano 
passado. Os meses consecutivos de recordes em 2016 prometem ser ultrapassados já este ano, pelo menos se os sinais de janeiro forem o 
espelho da tendência nos próximos meses. "A hotelaria registou 984,6 mil hóspedes e 2,4 milhões de dormidas em janeiro de 2017, equivalendo 
a acréscimos homólogos de 14,0% e 12,6% (+8,1% e +10,6% respetivamente em dezembro de 2016)", revela o Instituto Nacional de Estatística.
Os estrangeiros foram responsáveis pela maioria do aumento, mas até os portugueses visitaram mais os hotéis portugueses em janeiro deste 
ano do que no mesmo mês do ano passado. 

DATA: 20. MAR
- IRC 
Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para 
efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas. 
- IRS 
Entrega das importâncias retidas, no mês anterior, para 
efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares. 

DATA: 31. MAR
- IVA 
Entrega da Declaração Modelo 1074, em triplicado, 
donde constarão as aquisições efetuadas durante o ano 
anterior pelos retalhistas sujeitos ao regime de tributa-
ção previsto no artigo 60.º do CIVA 


