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Oportunidades de Negócio:

AGENDA

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

DATA: 30.ABR
- IMI
Pagamento da totalidade do Imposto Municipal sobre
Imóveis (IMI), referenteao ano anterior, se igual ou
inferior a € 250,00 ou da 1.ª prestação, se superior.
- IMPOSTO SELO
Pagamento da totalidade do Imposto do Selo previsto
na verba n.º 28 da Tabela Geral, se igual ou inferior a €
250,00 ou a 1.ª prestação, se superior.

DATA: 30.ABR
- IRS
Entrega da Declaração de rendimentos Modelo 3, por
transmissão electrónica de dados ou em suporte de
papel, pelos sujeitos passivos com rendimentos da
Categoria A (trabalho dependente) e H (pensões)
- RU
Entrega do Relatório Único, para dados referentes a
2015.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
TOMADA DE POSSE DOS NOVOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA AEM PARA O TRIÉNIO 2016/2018

No dia 27 de Abril de 2016, tomaram posse, no Hotel Cruz da Mata em Mangualde, os novos Órgãos Sociais da AEM - Associação Empresarial de Mangualde, eleitos
para o triénio de 2016/2018.
A cerimónia contou com a presença de empresas e empresários da região, associados da AEM e várias entidades locais e regionais.
A abertura da mesma foi levada a cabo pelo Presidente da Assembleia Geral da AEM - Filipe Ferraz, que após uma curta intervenção deu posse aos novos Órgãos
Sociais.
Seguiu-se um momento de intervenções tendo usado da palavra o novo Presidente da Direção da AEM - José Ribeiro, como prova de um ambiente de grande
solidariedade e coesão, elogiou o anterior Presidente da Direção - Herminio Rodrigues, realçando a importância da continuidade dos valores transmitidos e
excelente trabalho elaborado até ao presente.
Com as intervenções do Presidente da Câmara Municipal Mangualde - João Azevedo de e do Presidente do Conselho Fiscal do CERV - Conselho Empresarial da
Região de Viseu - Elísio Oliveira, que felicitaram a nova direção, salientando a necessidade de uma efetiva cooperação institucional em prol de um maior desenvolvimento do tecido empresarial e consequentemente do Concelho e da Região.
O encerramento da cerimónia foi feito pelo Presidente da Assembleia Geral da AEM, convidando os presentes para um Dão de Honra.

MANGUALDE PLANEIA NOVA ZONA EMPRESARIAL
22.04.2016 - JORNAL DO CENTRO

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, anunciou ontem, dia 21 de abril de 2016, que o município de Mangualde pondera a implementação de uma
nova área de localização empresarial, próxima da autoestrada A25.
Segundo João Azevedo, esta decisão deve-se à “procura enorme” do concelho de Mangualde para a instalação de projetos empresariais.
Neste âmbito, considera que a escolha de Mangualde se deve a que “hoje as empresas querem territórios competitivos, com boas acessibilidades, para que
possam mobilizar o transporte de uma forma muito rápida”. No que concerne a localização junto da A25, refere que a decisão insere-se no âmbito da “da estratégia
do município de empurrar as empresas para junto dos eixos rodoviários e ferroviários”. “Temos uma série de bolsas industriais muito juntas dos eixos de comunicação que permitem que sejamos competitivos”, sublinhou.
Neste contexto afirma “queremos aproveitar o quadro comunitário para lançar um novo projeto, que é ambicioso, mas que temos a convicção de que vai ser
concretizável no futuro”.
O edil mangualdense frisou que o município dispõe de “um corredor de empresas impressionante, com muito emprego”, dando como exemplo a PSA PeugeotCitröen, a Patinter, a Costa Ibérica, a Felmica e a Sonae Indústria.
Para João Azevedo, no futuro “Mangualde, pelas razões todas que são conhecidas, será um dos locais mais importantes no desenvolvimento empresarial da região
Centro”, considerou.

QI PME 2020 - PRAZO DE CANDIDATURAS ALARGADO ATÉ 3 DE JUNHO
26.04.2016 - http://www.netcentro.pt/qipme2020/

Gerido pelo Organismo Intermédio CEC/CCIC, o Programa de Formação-Ação QI PME 2020 é co-financiado pelo FSE e enquadra-se na Prioridade de Investimento
(PI) 8.5 do Eixo III do domínio da Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020. Mais especificamente, é desenvolvido na modalidade Projetos Conjuntos
do Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização das PME, do COMPETE 2020.
Foi no dia 26 de abril de 2016, publicada a Alteração nº 1 ao Aviso nº 8/SI/2016, que para além do citado alargamento do prazo de candidaturas até 3 de junho de
2016 contempla alterações ao nível da metodologia de intervenção, no que diz respeito à tipologia Médias Empresas.

CADEIRA DA MOVECHO VENCE PRESTIGIADO PRÉMIO INTERNACIONAL DE DESIGN
28.04.2016 - JORNAL DO CENTRO

A cadeira Spherical desenvolvida e produzida pela empresa portuguesa MOVECHO foi distinguida com o Red Dot Award: Product Design 2016.
Atribuído pela elevada qualidade do design este galardão vem premiar o significativo investimento em Investigação & Desenvolvimento levado a cabo pela
MOVECHO e a sua aposta em criar peças de mobiliário de design únicas.
As soluções vencedoras deste concurso ficam expostas no conceituado Museu de Design do Red Dot (Design Zentrum Nordrhein Westfalen), na cidade alemã de
Essen. Os Red Dot Awards são um dos mais prestigiados prémios internacionais de design sendo considerados os “óscares” da área.
Organizado pelo Design Zentrum Nordrhein Westfalen em Essen, Alemanha, desde 1955, a edição deste ano contou com participantes de 57 países e cerca de 5,200
produtos foram submetidos ao escrutínio do júri.
Este é composto por um painel independente de 41 profissionais entre designers, professores e jornalistas da especialidade que avalia as peças levadas a concurso
de acordo com critérios como o nível de inovação, a qualidade formal, a funcionalidade e a compatibilidade ecológica.
A cadeira Spherical produzida pela MOVECHO contou com a assinatura do arquiteto Miguel Arruda num design inspirado pela sua obra Escultura Habitável erigida
em 2010. Uma peça que homenageia a cortiça no seu potencial de versatilidade e conforto.

TAXA DE DESEMPREGO DESCE PARA 12.1%
28.04.2016 - ECONÓMICO

A taxa de desemprego terá caído uma décima em Março para 12,1%, de acordo com a estimativa provisória divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
A taxa corresponde a 615.200 pessoas desempregadas no mês passado, menos 6.600 do que em Fevereiro.
O INE explica, como é habitual desde que começou a publicar estimativas mensais de desemprego em 2014, que estes valores são provisórios – no próximo mês
será divulgado o valor definitivo.
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