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Oportunidades de Negócio:

AGENDA
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DATA: 25.JUL
- IVA
Comunicação, por transmissão eletrónica de
dados, dos elementos das faturas emitidas no
mês anterior pelas pessoas singulares ou
coletivas que tenham sede, estabelecimento,
estável ou domicílio fiscal em território
português e que aqui pratiquem operações
sujeitas a IVA

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.

DATA: 31.JUL
- IRS
Entrega da Declaração Modelo 31, por
transmissão eletrónica de dados, pelas
entidades devedoras dos rendimentos
sujeitos a retenção na fonte a taxas
liberatórias cujos titulares beneficiem de
isenção, dispensa de retenção ou redução de
taxa e sejam residentes em território
português.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
CICLISTAS DE TODO O PAÍS PEDALARAM EM MANGUALDE
21.07.2016 - SITE OFICIAL DA CMM

No passado fim de semana, 16 e 17 de julho, Mangualde acolheu o evento de ciclismo BIKE ‘N ROLL. Inserida nas comemorações dos 30 anos
da elevação de Mangualde a cidade, a iniciativa organizada pelo Azuribike Mangualde Team, contou com o apoio da Câmara Municipal de
Mangualde. 180 atletas, provenientes de várias localidades do País, participaram numa prova de resistência em BTT e num passeio
gastronómico.
Assim, no sábado, realizou-se a prova de resistência em BTT, com a duração de 03h30, que teve como “palco” as instalações da Live Beach –
Praia Artificial de Mangualde e como “pano de fundo” o Monte Senhora do Castelo. No domingo, foi possível participar num passeio
gastronómico, onde os participantes tiveram a oportunidade de degustar e saborear produtos regionais. Durante o passeio, foram visitados
monumentos pré-históricos (Anta dos Padrões e Anta da Cunha Baixa), um monumento termal romano (Citânia da Raposeira) e deslumbrado o
património paisagístico das vinhas do Dão das aldeias de Mesquitela, Mourilhe e Cunha Baixa. A iniciativa permitiu promover as freguesias de
Mangualde, as suas gentes e a forma humilde e hospitaleira de receber quem os visita.

MANGUALDE CRIA PROTOCOLO PARA PREVENIR INCÊNDIOS
20.07.2016 - http://mundoportugues.org/

O concelho Mangualde tem sido atingido por incêndios de grandes dimensões
A Câmara Municipal estabeleceu no início deste mês um protocolo de colaboração para a prevenção e vigilância de incêndios florestais, que
definiu as condições básicas para um posto de vigia do Monte da Senhora do Castelo. Cooperam com a autarquia, a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Mangualde, a Santa Casa da Misericórdia de Mangualde, o Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas (CNE) e a
Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA). “Mangualde tem sido atingido por
incêndios de grandes dimensões, que causam elevados prejuízos económicos e ambientais para o concelho, para os cidadãos e para as empresas”, sublinha a autarquia num comunicado onde informa que “a instalação de um posto de vigia na torre da Capela de Nossa Senhora do Castelo
permite colmatar a falha, aumentando a bacia de visibilidade e contribuindo para uma vigilância mais eficiente”.
O posto será instalado na torre da capela, propriedade da Santa Casa da Misericórdia, e a sua operacionalidade estará a encargo dos Bombeiros
de Mangualde. Já o Agrupamento 299 do Corpo Nacional de Escutas irá vigiar a área abrangida pelo posto da Capela de Nossa Senhora do
Castelo, num trabalho de “proteção civil de segunda linha”. A GNR, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, fica encarregue
de assegurar a coordenação ao nível nacional da atividade de prevenção, vigilância e deteção de incêndios florestais e de outras agressões ao
meio ambiente. Através do Serviço Municipal de Proteção Civil e do Gabinete Técnico Florestal, a autarquia vai ainda promover ações de Defesa
da Floresta Contra Incêndios.

25ª FEIRA DO VINHO DO DÃO DE NELAS EM DESTAQUE NO “DÃO CAPITAL” EM LISBOA
20.07.2016 - SITE OFICIAL DA CMN

A Câmara Municipal de Nelas esteve no fim de semana passado, 16 e 17 de julho, no “Dão Capital”, uma Mostra de Vinhos e Iguarias no Pátio da
Galé em Lisboa, onde apresentou a 25ª Feira do Vinho do Dão, a realizar de 2 a 4 de Setembro de 2016 na Praça do Município de Nelas, com a
entoação em primeira mão de um Hino original que marca esta edição da Feira do Vinho do Dão. Da apresentação fez parte um animado Flash
Mob interpretado por vinte jovens da Associação Cultural Contra Canto, da Lapa do Lobo, momento da responsabilidade do encenador António
Leal, que pausadamente construíram um “cubo mágico” cujas faces são decoradas com a Feira do Vinho do Dão e com o Município de Nelas.
No ano em que se comemoram as Bodas de Prata deste evento, o Município de Nelas aposta fortemente numa maior promoção que divulga a
identidade e singularidade da Feira, captando simultaneamente novos produtores e visitantes, ultrapassando à data de hoje a fasquia de 150
produtores certificados.

GOVERNO BAIXA PORTAGENS NAS EX SCUT
20.07.2016 - MANGUALDE ONLINE

O Governo anuncia hoje a aplicação de 15% de desconto a todos os veículos que circulem, a partir de 1 de Agosto, em algumas auto-estradas,
vias maioritariamente localizadas no interior do país e no Algarve.
Segundo um excerto de uma portaria que entra em vigor a 1 de agosto, o Governo aponta critérios de convergência económica e coesão territorial
para justificar os descontos nas portagens nas auto-estradas A23 Torres Novas - Guarda, A22 (Lagos - Vila Real de Santo António) e A24, entre
Viseu e a fronteira de Vila Verde de Raia, no município de Chaves.
Os descontos estendem-se à auto-estrada A4, denominada Transmontana, entre Amarante e Quintanilha (Bragança), mas deixa de fora o troço
daquela via entre Matosinhos (Porto) e Amarante. Ainda na A4, no Túnel do Marão, recentemente inaugurado, o preço praticado já abrange os
15% de desconto, esclarece o Governo.
Abrangida é também a A25 entre Albergaria-a-Velha e Vilar Formoso, mas não no troço inicial, que liga Aveiro a Albergaria-a-Velha.
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