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DATA: 20.SET
- IRC 
Entrega das importâncias retidas, no mês 
anterior, para efeitos de Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 
- SELO 
Entrega das importâncias liquidadas, no mês 
anterior, para efeitos de Imposto do Selo. 

DATA: 20.SEt
- IRS 
Segundo pagamento por conta do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 
(IRS) de titulares de rendimentos da categoria 
B. 

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

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO

WORKSHOP E CERIMÓNIA DE ASSINATURA DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A AEM E A ATEC - 22 DE SETEMBRO
Considerando que os desafios associados à competitividade e à internacionalização tornam premente a necessidade do estabelecimento de 
relações estreitas de cooperação entre as diferentes estruturas técnicas e tecnológicas que  apoiem ou potenciem o apoio às empresas dos 
diversos sectores de atividade e que a qualificação dos recursos humanos é essencial ao desenvolvimento integrado e sustentado de qualquer 
empresa ou instituição, a AEM - Associação Empresarial de Mangualde vai estabelecer um Protocolo de Cooperação com a ATEC - Associação 
de Formação para a Indústria, de forma a promover uma ligação mais aprofundada com as empresas da região, potenciando as respostas e a 
qualificação dos seus recursos humanos, gerando assim mais-valias e mais oportunidades de desenvolvimento.
A ATEC - Associação de Formação para a Indústria é um projeto nacional com Promotores de referência Internacional (Volkswagen Autoeuropa, 
Siemens, Bosch e AHK). Desde 2004 que as empresas, dos mais variados sectores de atividade, contam com a ATEC para os seus projetos de 
Formação Intra e Inter Empresas e Consultoria, com principal destaque para a formação à medida do cliente. A oferta da ATEC abrange todo um 
leque de serviços, de formação e consultoria, em áreas tão variadas quanto a Área Técnica, Desenvolvimento Pessoal e Organizacional e Quali-
dade e Métodos.
Assim, com o intuito de identificar as necessidades formativas das empresas e encontrar medidas que permitam desenvolver as competências 
dos seus colaboradores de modo a potenciar o sucesso das organizações e consequentemente o desenvolvimento do tecido industrial da região, 
será realizado um Workshop: Diagnóstico das Necessidades Formativas das Empresas (1 Hora).
Neste sentido, a AEM vêm por este meio convidar V/ Exª. a participar no referido Workshop e na Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Coop-
eração com ATEC – Associação de Formação para a Indústria, a realizar no próximo dia 22 de setembro, pelas 15H00, na sede da AEM.
Inscrição através do link: https://goo.gl/forms/zBIQ2AqR9POiqzdg1. Agradecemos confirmação da presença até ao dia 20 de setembro. 

25ª FEIRA DO VINHO SUPERA RECORDE DE VISITANTES
05.09.2016 - SITE OFICIAL DA CMN

As comemorações dos 25 anos da Feira do Vinho do Dão foram assinaladas com um programa atrativo que reuniu os mais de 50 produtores dos 
melhores vinhos do Dão e que contou com o Musical ”As Músicas que os Vinhos Dão- Grande Gala dos 25 anos”, gastronomia, artesanato, 
animação/música e desporto, trazendo até ao Concelho de Nelas milhares de visitantes durante o fim de semana, de 2 a 4 de setembro.
No rescaldo de mais um ano da Feira do Vinho do Dão o balanço é extraordinariamente positivo: este ano fica para a história com o registo da 
maior adesão de sempre, uma prova viva de que este evento tem elevado a fasquia e aumentado a sua qualidade.
As velas dos 25 anos da Feira foram sopradas no dia de ontem com o primeiro bolo vínico gigantecom 250kg que assinalou simultaneamente os 
25 anos da Cabriz. O bolo foi confecionado pela Pastelaria Salinas e pintado ao vivo por artistas locais, sob orientação do pintor Aires dos Santos, 
de Canas de Senhorim. Centenas de visitantes da feira do Vinho do Dão estiveram nesta Cerimónia para degustar este bolo, bem como para 
contribuir voluntariamente com o donativo que reverteu, integralmente, para os Bombeiros Voluntários de Nelas e Canas de Senhorim.
A 25ª edição deste evento apresentou um programa intenso com iniciativas que colocaram os vinhos do Dão em destaque, como a prova vínica 
exclusiva “25 anos, 25 vinhos” conduzida por Luís Lopes e Anselmo Mendes, uma prova com lotação esgotada marcada pela raridade e qualidade 
dos 25 vinhos escolhidos e que retratam as últimas duas décadas do Vinho do Dão.

OBRIGATORIEDADE DO ATENDIMENTO PRIORITÁRIO
INSTITUTO NACIONAL PARA REABILITAÇÃO, IP.

Foi publicado em Diário da República, o Decreto-Lei nº 58/2016, de 29 de agosto, que institui a obrigatoriedade de prestar atendimento prioritário 
às pessoas com deficiência ou incapacidade, pessoas idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo, para todas as entidades 
públicas e privadas que prestem atendimento presencial ao público e, por sua vez, estabelece um quadro contraordenacional em caso de incum-
primento. O diploma estabelece que, caso exista conflito de direitos de atendimento preferencial ou prioritário, o atendimento faz -se por ordem 
de chegada de cada titular do direito de atendimento preferencial ou prioritário.
Qualquer pessoa a quem for recusado atendimento prioritário em violação do disposto no referido decreto -lei pode apresentar queixa junto das 
entidades competentes, nomeadamente junto:
a) Do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 
b) Da inspeção -geral, entidade reguladora, ou outra entidade a cujas competências inspetivas ou sancionatórias se encontre sujeita a entidade 
que praticou a infração.

GASÓLEO PROFISSIONAL CHEGA A 55 POSTOS DE ABASTECIMENTO
14.09.2016 - LUSA

De acordo com fonte oficial do Ministério da Economia, a fronteira de Quintanilha terá 13 postos de abastecimento com gasóleo profissional, Vilar 
de Formoso 17, a fronteira do Caia 14 e a de Vila Verde de Ficalho 11 postos. O gasóleo tem uma carga fiscal equivalente à praticada em Espanha, 
ou seja, elimina o diferencial de 13 cêntimos que existe relativamente aos impostos específicos sobre combustíveis.

DATA: 26.SET
- 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 domicí-
lio fiscal em território português e que aqui 
pratiquem operações sujeitas a IVA. 


