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DATA: 26 DEZ.
- 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. 

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

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO

FORMAÇÃO - AÇÃO PME | PROJETO DINAMIZAR (Últimas vagas disponíveis)
AA AEM tem aprovada uma candidatura, no âmbito da Competitividade e Internacionalização: Formação-Ação PME | DINAMIZAR, enquanto 
entidade promotora, com um grupo de empresas já inseridas no Projeto do setor do comércio e dos serviços.
A metodologia da Formação-Ação combina ações de formação (em sala), com consultoria (on the job) e destinam-se às Micro, Pequenas e 
Médias Empresas de comércio e serviços. Podem participar empresas de outras áreas de atividade desde que a intervenção incida sobre a 
área/departamento comercial. Empresas que participaram em anteriores edições são elegíveis.
Beneficie de formação e consultoria empresarial especializada financiada e veja os resultados da sua empresa a melhorarem no mercado.
Objetivo do Projeto: Elevar a capacidade competitiva das micro e PME do comércio e dos serviços, mediante um conjunto integrado de ações que 
visam, a curto, médio e longo prazo, proporcionar um melhor desempenho das mesmas.
Financiamento: O apoio a conceder tem a contribuição do Fundo Social Europeu limitada a 90% das despesas elegíveis, excluindo as remunera-
ções dos ativos empregados em formação durante o período normal de trabalho.
A fase de receção e seleção de pré-candidaturas decorrerá até ao dia 31 de janeiro de 2017, estando o início do projeto previsto para fevereiro de 
2017.
Informações e inscrições em: www.aemangualde.com

CONCERTO DE ANO NOVO COM MELODIAS MEMORÁVEIS
21.12.2016 - SITE OFICIAL DA CMM

O Complexo Paroquial de Mangualde acolhe, no dia 7 de janeiro, sábado, o Concerto de Ano Novo. São as melodias da Orquestra POEMa e da 
Orquestra Juvenil das Escolas de Mangualde que vão ecoar numa noite que se espera memorável. O espetáculo está marcado para as 21h00 e a 
entrada é livre.
A iniciativa é promovida pela Câmara Municipal de Mangualde e pelo Conservatório de Música de Viseu, Dr. Azeredo Perdigão e integra a 
programação do ‘Natal em Mangualde 2016’. Conta ainda com o apoio do Agrupamento de Escolas de Mangualde e Paróquia de Mangualde.

LEI QUE REGULA O ATENDIMENTO VAI MUDAR | Novas regras em vigor a 27 de dezembro 
29.09.2016 - http://sol.sapo.pt/

A lei que regula o atendimento prioritário vai mudar no próximo dia 27 de dezembro mas, até lá, este só é obrigatório nos serviços públicos, como 
a Segurança Social, as Finanças ou os hospitais. Este direito é concedido a idosos, doentes, grávidas, pessoas com deficiência ou acompanhadas 
com crianças de colo ou casos específicos. 
Já no setor privado, cabe à empresa disponibilizar ou não atendimento preferencial. Cabe-lhe ainda estipular de forma clara as condições de 
acesso ao mesmo, para evitar conflitos.
A partir do final de dezembro passa a ser obrigatório disponibilizar atendimento prioritário nos setores público e privado.
De acordo com as novas regras, têm direito a prioridade os idosos com mais de 65 anos ou com limitações percetíveis, as grávidas, os deficientes 
que sejam portadores de comprovativo de incapacidade igual ou superior a 60% e os acompanhantes de criança de colo com idade igual ou 
inferior a dois anos. Se houver várias pessoas naquelas circunstâncias na mesma fila de espera, o atendimento é feito por ordem de chegada. 

MAIS CINCO PME PORTUGUESAS RECEBEM 250 MIL EUROS DO HORIZONTE 2020
20.12.2016 - LUSA

Mais cinco empresas portuguesas vão receber um total de 250.000 euros, por terem sido selecionadas na primeira ronda do 'Instrumento Peque-
nas e Médias Empresas (PME)' do programa comunitário Horizonte 2020, anunciou hoje a Comissão Europeia.
Na mais recente ronda de resultados da fase 1 do 'Instrumento PME' do Programa Horizonte 2020, foram selecionadas para financiamento 184 
PME de 28 países, entre os quais Portugal, com um total de 176 projetos e 8,8 milhões de euros de financiamento.
O Instrumento PME vai beneficiar em Portugal cinco empresas - RVE.SOL, AGROINSIDER, Ground Drone Unipessoal, InnoWave Technologies e 
SPAROS -, com um financiamento de 50.000 euros cada para "estudos de viabilidade", anunciou hoje a Comissão Europeia, em comunicado.
Entre as empresas está a RVE.SOL - Soluções de Energia Rural Lda., de Leiria, com o projeto KUDURA, para o fornecimento de energia e 
conversão de resíduos em energia, a AGROINSIDER, Lda, de Évora, com o projeto AgroRadar, que prevê analisar dados de observação da Terra 
no âmbito do programa Copernicus em benefício da agricultura de precisão. Do leque de selecionadas constam também a Ground Drone Unipes-
soal, do Funchal, que, com o projeto Ground Drone, procura desenvolver um sistema robótico destinado a democratizar o controlo de movimento 
durante a realização de filmes e vídeos (projeto Ground Drone) e a InnoWave Technologies, S.A., de Lisboa, que, com o projeto InnSpect Lot, 
procura prestar a qualidade da experiência através do teste automatizado de dispositivos.
Por fim, também a SPAROS, Lda, de Olhão, procura, com o projeto MYSIS, otimizar o rendimento das larvas de camarão de piscicultura.
Desde o lançamento do programa, a 01 de janeiro de 2014, foram selecionadas no âmbito da fase 1 do Instrumento PME 2.024 empresas, das 
quais 54 são portuguesas.

DATA: 30 DEZ.
- 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.


