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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.NOV
- IMI
Pagamento da 2.ª prestação do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI), referente
ao ano anterior, se superior a € 250,00 e igual
ou inferior a € 500,00 ou
da 3.ª prestação, se superior a € 500,00.

DATA: 30.NOV
- IS
Pagamento da 2.ª prestação do Imposto do
Selo previsto na verba 28 da Tabela
Geral referente ao ano anterior, se superior a
€ 250,00 e igual ou inferior
a €500,00 ou da 3.ª prestação, se superior a €
500,00

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
MEDIDA VIDA ATIVA JOVEM - TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA | 5 DE DEZEMBRO

A AEM – Associação Empresarial de Mangualde em parceria com o IEFP – Centro de Emprego e Formação Profissional de Viseu,
irá desenvolver um Curso de Formação no âmbito da Medida Vida Ativa Jovem – Emprego Qualificado.
Esta MEDIDA pretende consolidar, integrar e aperfeiçoar intervenções orientadas para potenciar o rápido regresso à vida ativa de jovens
desempregados, através de ações de formação de curta duração.
Desta forma, encontram-se abertas inscrições para o curso de:
- TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA (Desempregados inscritos no Centro de Emprego, com idade entre os 18 e 29 anos e com a escolaridade mínima do
9º ano).
Carga Horária: 300 horas de formação + Estágio
Início Previsto: 05-12-2016
Horário: 09:00 - 13:00 // 14:00 -17:00 – (4 dias por semana)
Informações e inscrições em: www.aemangualde.com

APP PARA DESCOBRIR MANGUALDE
18.11.2016 - SITE OFICIAL DA CMM

«Descubra Mangualde» é a aplicação (APP) gratuita disponível para todos os visitantes e mangualdenses que queiram descobrir o concelho de
Mangualde. Da natureza aos monumentos, dos melhores restaurantes aos melhores hotéis até aos melhores programas culturais.
Tudo o que precisa saber para descobrir Mangualde está agora à distância de um clique no seu Smartphone (Android e iOS): desde mapa interativo, indicações do que pode descobrir, o concelho e a sua história, as diversas freguesias, onde comer, onde dormir, a agenda cultural e informações úteis.

DANIEL BESSA EM MANGUALDE PARA FALAR SOBRE «PORTUGAL E O FUTURO»
18.11.2016 - SITE OFICIAL DA CMM

O Professor Doutor Daniel Bessa estará em Mangualde, no próximo dia 30 de novembro, para falar de «Portugal e o Futuro». O economista
aceitou o convite da Presidente da Assembleia Municipal de Mangualde, Leonor Pais, e do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, João
Azevedo, para proferir uma conferência que fale um pouco dos nossos dias, a atualidade, e daquilo que se perspetiva para o futuro.
O encontro está marcado para as 21h00 no auditório da Câmara Municipal de Mangualde. A entrada é gratuita, mas a confirmação de presença
é obrigatória até ao dia 28 de novembro, através do email gap@cmmangualde.pt
Daniel Bessa é economista, em regime de profissão liberal, é natural do Porto, casado e com uma filha. É Licenciado e Doutorado em Economia,
na FEP e no ISEG, respetivamente. É ainda Presidente do Conselho Fiscal da Bial, da Galp Energia e da Sonae SGPS, bem como Administrador
não executivo da Amorim Turismo e Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial.

PRIMEIRO-MINISTRO INAUGURA NOVO QUARTEL DA GNR DE MANGUALDE
23.11.2016 - JORNAL DO CENTRO

A inauguração do novo Quartel da Guarda Nacional Republicana de Mangualde terá lugar na próxima segunda-feira, dia 28 de novembro, pelas
15h00, no novo espaço sito na Rua Pintor José Maria de Almeida. O momento contará com a presença do Primeiro-Ministro, António Costa, da
Ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, do Comandante-geral da GNR, Tenente-General Silva Couto, e do Presidente da
Câmara Municipal de Mangualde, João Azevedo.
Da parte da manhã, o Primeiro-Ministro realizará uma visita às instalações da PSA Peugeot Citroën de Mangualde e será acompanhado pelo
Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, e pelo Presidente da Câmara Municipal de Mangualde.
Recorda-se que este novo Quartel da GNR, agora inaugurado, representa um investimento de cerca de 2 milhões de euros e tem um âmbito
supramunicipal, pois o raio de intervenção da corporação excede os limites do concelho englobando os concelhos de Nelas, Penalva do Castelo
e Sátão. O investimento na obra é da responsabilidade da Administração Central, tendo a Câmara Municipal cedido o terreno.

CENTRO DA AGÊNCIA EUROPEIA PREVÊ INCUBAR 30 EMPRESAS EM PORTUGAL
24.11.2016 - JORNAL ECONÓMICO

No período de cinco anos, duração estimada do programa, até ao fim de 2019, o ESA BIC Portugal, Centro de Incubação da Agência Espacial
Europeia em Portugal, prevê incubar até 30 empresas.
Segundo as contas do ESA BIC, que em Portugal é gerido pelo Instituto Pedro Nunes (IPN), essas 30 empresas incubadas vão criar cerca de 240
novos postos de trabalho, angariando um capital esperado superior a 6,5 milhões de euros. O ESA BIC Portugal representa um investimento
direto em Portugal de 1,95 milhões de euros.
No total, são já doze as ‘startups’ a ser apoiadas no âmbito do ESA-BIC Portugal, que hoje comemora o segundo aniversário da sua existência.
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