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DATA: 30.SET
- IRC 
Segundo 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

DATA: 30.SEt
- 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, tal como refere o 
Decreto-Lei n.º 186/2009, de 12 de agosto. 

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

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO

FORMAÇÃO PARA EXECUTIVOS | GESTÃO EMPRESARIAL - INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE
O CIDEM – Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde em parceria com a AEM – Associação Empresarial de Mangualde 
realizam, de 7 de Outubro a 12 de Novembro de 2016, a 1ª Edição do Curso de Formação para Executivos com o tema “Gestão Empresarial – 
Inovação e Competitividade”. Horário: Sextas-feiras (14h00-20h00) e Sábados (09h00-13h00). Cronograma do Curso em anexo.
Objetivos:
1) Convidar responsáveis empresariais e institucionais de Mangualde a conhecer pessoas com reconhecido mérito profissional e trazer a sua 
própria experiência empresarial para o grupo de trabalho, participantes e convidados;
2) Desenvolver a parceria existente entre a AEM e o CIDEM, através da oferta de serviços às empresas e do contacto entre empresários, gestores 
e responsáveis institucionais do sistema educativo e da formação profissional;
3) Estimular o desenvolvimento da economia e das empresas através da organização e da participação em iniciativas associativas e empresari-
ais, designadamente de grupos de dinamização da inovação e dos negócios.
Inscrições e mais informações em www.aemangualde.com

INVESTIDORES E IMPORTADORES VITIVINÍCOLAS VISITAM O CONCELHO DE NELAS
26.09.2016 - SITE OFICIAL DA CMN

O Presidente da Câmara Municipal de Nelas recebeu no passado sábado, dia 22 de setembro de 2016, no Salão Nobre dos Paços do Concelho 
uma comitiva com cerca de 25 pessoas formada por representantes de importadores no âmbito da Lusovini WineTour, clientes, parceiros comer-
ciais e jornalistas, nomeadamente, do jornal “Público” e da revista “Evasões”.
José Borges da Silva demonstrou o seu agrado em receber este grupo e enalteceu todo o trabalho desenvolvido por esta empresa multinacional 
na promoção e ativação da marca do Vinho do Dão um pouco por todo o mundo, designadamente Canadá, Estados Unidos da América, Brasil, 
Angola, Moçambique e no mercado asiático, China e Taiwan. 

ATUALIZAÇÃO DAS RENDAS PARA 2017 FIXADA EM 0,54%
22.09.2016 - http://www.apcmc.pt/ 

Foi publicado na 2ª série do D.R. de 22 de Setembro o Aviso nº 11562/2016 do Instituto Nacional de Estatística (INE), de 15/9, que, em execução 
da legislação em vigor, fixa em 1,0054 (0,54%) o coeficiente de atualização das rendas dos diversos tipos de arrendamento urbano (isto é, para 
habitação, em regime de renda livre, condicionada ou apoiada, comércio, indústria, exercício de profissão liberal e outros fins não habitacionais), 
e rural, para vigorar no ano civil de 2017. O senhorio interessado na atualização da renda – que só pode ser exigida 1 ano após a data de início do 
contrato ou da última atualização – deve comunicar ao arrendatário, através de carta registada com aviso de receção (ou entregue em mão, com 
protocolo de receção na cópia) e com a antecedência mínima de 30 dias (artºs 9º NRAU e 1077º Código Civil), o novo montante (que o artº 25º do 
NRAU permite arredondar para o cêntimo superior) e o coeficiente e demais fatores relevantes utilizados no seu cálculo.

IRS DOS RECIBOS VERDES VAI BAIXAR
25.09.2016 - JORNAL DE NEGÓCIOS

O Governo pretende diminuir o IRS dos trabalhadores a recibos verdes e essa é uma das medidas que foi incluída nas Grandes Opções do Plano 
(GOP) para 2017. Segundo o Correio da Manhã, a equipa de António Costa pretende que os montantes a declarar pelos trabalhadores indepen-
dentes "sejam determinados tendo em consideração o rendimento relevante obtido nos meses mais recentes". 
Caso a medida avance, a promessa eleitoral de António Costa irá beneficiar 798 mil trabalhadores, de acordo com dados contabilizados pelo 
Ministério do Trabalho, já no segundo trimestre deste ano. 
A principal mudança desta proposta para o regime contributivo dos recibos verdes é que o desconto passaria a ser efectuado sobre o que efecti-
vamente se ganha. Actualmente, o desconto é feito tendo em conta os montantes declarados há um ou dois anos.

14 STARTUPS DA REGIÃO CENTRO REPRESENTAM PORTUGAL NO WEB SUMMIT
27.09.2016 - http://www.centro.portugal2020.pt/

Das 66 empresas portuguesas (startups) escolhidas para representar Portugal no evento Web Summit, 14 são da Região Centro. O Web Summit, 
que se realiza em Lisboa, de 7 a 9 de novembro, é considerado um dos maiores eventos europeus de tecnologia, empreendedorismo e inovação. 
Este evento deverá contar, este ano, com 40 mil participantes, mais de duas mil empresas, mil investidores e 650 oradores das maiores 
tecnológicas globais.
As 66 startups foram escolhidas no Road 2 Web Summit, um concurso criado pelo Governo para as startups portuguesas que quisessem partici-
par no Web Summit. O concurso Road 2 Web Summit, cuja final se realizou no 21 de setembro, em Lisboa, recebeu 237 inscrições de startups, 
tendo sido apuradas 170 finalistas, de onde foram selecionadas as 66 vencedoras. 

DATA: 30.SET
- IUC
Liquidação, por transmissão eletrónica de 
dados, e pagamento do Imposto Único de 
Circulação (IUC), relativo aos veículos cujo 
aniversário da matrícula ocorra no presente 
mês.
Os sujeitos passivos que não estejam abrangi-
dos pela obrigação prevista no n.º 10 do artigo 
19.º da LGT também poderão solicitar a liquida-
ção em qualquer Serviço de Finanças.


