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DATA: 31.JUL
- IVA 
Entrega, por transmissão eletrónica de dados, 
do pedido de restituição IVA pelos sujeitos 
passivos do imposto suportado, no próprio ano 
civil, noutro Estado Membro ou país terceiro 
(neste caso em suporte de papel), quando o 
montante a reembolsar for superior a € 400 e 
respeitante a um período não inferior a três 
meses consecutivos.

DATA: 10.AGO
- IRS 
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, 
por transmissão eletrónica de dados, pelas 
entidades devedoras de rendimentos do trabalho 
dependente sujeitos a IRS

DATA: 31.JUL
- IRC
Primeiro pagamento por conta do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) 
devido por entidades residentes que exercem, a 
título principal, atividade de natureza comercial, 
industrial ou agrícola e por não residentes com 
estabelecimento estável, com período de 
tributação coincidente com o ano civil. 

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
A AEM POSSUI INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A FORMAÇÃO MODULAR CERTIFICADA
A Associação Empresarial de Mangualde na sequência da aprovação da candidatura a Formação Modular para Empregados e Desempregados, 
tem inscrições abertas para 3 ações de formação a iniciar a 21 de Agosto:
» 9294- Fotografia de exterior/paisagem - 25 horas | Nível 4 | 19h30 às 22h30;
» 7466- Língua italiana - apresentação e informação  - 25 horas | Nível 4 | 19h30 às 22h30;
» 4478- Técnicas de socorrismo - princípios básicos  - 25 horas | Nível 2 | 19h30 às 22h30.
As inscrições são limitadas. 
Poderá fazer a inscrição dirigindo-se à Associação Empresarial de Mangualde ou pelos telefones 232 618 491 ou 963 828 841 ou através do e-mail 
geral@aemangualde.com 
A AEM terá ao dispor várias ações de formação certificada em áreas como a saúde, gestão, contabilidade, comércio, turismo, línguas e muitas 
outras. Destinadas a ativos empregados, desempregados com o 12.º Ano, com idade igual ou superior a 18 anos.
As várias ações de formação terão lugar entre agosto de 2017 e junho de 2018, com pagamento de subsídio de alimentação diário. 
O projeto é cofinanciado pelo PO ISE, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Social Europeu.
Mais informações em  www.aemangualde.com 

A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE MANGUALDE ASSINA PROTOCOLO DE PARCERIA COM A UNLIMITEDCARE - SERVIÇOS DE 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA, S.A. - SAÚDE PRIME
No dia 18 de julho às 17H00, foi realizado no Hospital da CUF Viseu uma cerimónia de apresentação da SAÚDE PRIME. A cerimónia teve como 
linha de apoio o protocolo assinado anteriormente entre o CEC-Câmara de Comércio e Indústria do Centro e a UNLIMITEDCARE-Serviços de 
Saúde e Assistência, S.A., em março de 2016, com o objetivo de estabelecer e regular o âmbito e as condições da colaboração das empresas da 
região Centro, bem como dos respetivos agregados familiares, através da dinamização da oferta de seguros Saúde Prime.
O referido protocolo estende-se à Rede Associativa CEC/CCIC e nesse sentido, a Associação Empresarial de Mangualde como parte da Rede 
Associativa do CEC/CCIC estabeleceu um protocolo de parceria com a UNLIMITEDCARE-Serviços de Saúde e Assistência, S.A., com o objetivo de 
estabelecer e regular o âmbito e as condições da colaboração entre a AEM e a UC, com vista à melhoria das condições de saúde e bem-estar dos 
colaboradores das empresas associadas da AEM, bem como dos respetivos agregados familiares.Posteriormente foi realizada  uma visita à 
unidade hospitalar CUF Viseu.

MANGUALDE JÁ TEM ESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOCARAVANAS
25.06.2017 - WWW.CMMANGUALDE.PT

Os autocaravanistas têm agora uma área de serviço disponível no concelho de Mangualde. O projeto, da responsabilidade da Câmara Municipal 
de Mangualde, já está em funcionamento e localiza-se junto à Praia de Mangualde, servindo de apoio ao turismo itinerante.
O novo equipamento, localizado na área multiusos, junto à Praia de Mangualde (Live Beach), permitirá dar resposta às necessidades dos 
autocaravanistas que visitam o concelho. O espaço conta com várias valências, podendo os autocaravanistas efetuar a descarga da “cassete” 
sanitária, e proceder ao abastecimento de água potável ou energia elétrica. Os utilizadores poderão ainda usufruir de WC e duche, nas instala-
ções da Praia de Mangualde. O equipamento funciona entre as 7h00 e as 22h00.
Esta estação de serviço resulta numa mais-valia económica e turística para o município, uma vez que torna o concelho mais convidativo a 
autocaravanistas nacionais e estrangeiros.

GRUPO PSA COM RESULTADO LÍQUIDO DE 1,3 MILHÕES NO 1º SEMESTRE
27.06.2017 - WWW.ECONOMIAAOMINUTO.PT

O grupo da indústria automóvel francesa PSA (Peugeot e Citroen) anunciou hoje resultados líquidos recorde de 1.256 milhões de euros no 
primeiro semestre, bem como um crescimento do volume de negócios de 5% para 29.165 milhões de euros.
Sobre o primeiro semestre, os responsáveis do Grupo PSA congratulam-se com a "rentabilidade recorde e crescimento" e o "sucesso do plano 
estratégico "push to pass", além da "margem operacional corrente recorde de 7,3% para a divisão automóvel, fruto de um resultado operacional 
corrente de 1.442 milhões de euros, com um crescimento de 10,7%".
"O resultado operacional corrente do grupo ascendeu a 2.041 milhões de euros, crescendo 11,5% face ao primeiro semestre de 2016. Com um 
resultado operacional corrente de 1.442 milhões de euros, a divisão automóvel cresceu 10,7% em comparação com o mesmo período de há um 
ano e atingiu um nível de rentabilidade recorde de 7,3%, apesar dos aumentos dos custos da matérias primas e do impacto negativo das taxas 
de câmbio", lê-se ainda.
Segundo o presidente do conselho de administração do Grupo PSA, Carlos Tavares, em comunicado, o Grupo PSA registou em 2016 um volume 
de negócios de 54 mil milhões de euros.


