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DATA: 20.JAN
- IVA
Os sujeitos passivos de IVA são obrigados a comunicar 
à AT, por via eletrónica, os elementos das faturas que 
emitiram em dezembro de 2016.
A redução do prazo, do dia 25 para o dia 20, foi 
aprovada pela Lei 42/2017, de 28/12, que aprovou o 
OE/2017.

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

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
“PARTILHAR O PRESENTE, PREPARAR O FUTURO” - PROJETO SOCIAL CLDS 3G MANGUALDE
O Contrato Local de Desenvolvimento Social de 3.ª Geração (CLDS 3G) de Mangualde, é um programa de apoio à comunidade no âmbito da rede 
social, que está em execução desde Janeiro de 2016 e tem por objetivo potenciar o território e capacitar os cidadãos e as famílias de forma 
multissetorial e integrada.
Este projeto pretende ser um instrumento de intervenção de proximidade, em parceria com as diversas instituições do concelho, e um agente na 
busca de soluções para algumas problemáticas dos cidadãos, através da promoção da igualdade de oportunidades e da inclusão social nas suas 
mais diversas dimensões. Assim, e no que toca ao combate ao desemprego, o CLDS 3G implementou medidas que visam apoiar e orientar os 
indivíduos na procura ativa de emprego, incentivar o empreendedorismo e valorizar e incrementar o setor primário, de modo a potenciar as 
economias locais e regionais.
Entre outras iniciativas, foi criado  um site e uma página de Facebook, onde são disponibilizadas ofertas de emprego e de formação profissional 
na região, assim como informação sobre medidas de apoio ao emprego e empreendedorismo, tais como programas, legislação, workshops, 
concursos, mostras ou feiras dinamizadas pela equipa em parceria. Estas plataformas pretendem ser dinâmicas, e um espaço onde os desem-
pregados possam encontrar o emprego ou estágio que procuram e onde as entidades empregadoras locais possam divulgar as suas ofertas de 
postos de trabalho ou de formação, e deste modo facilitar e tornar mais célere o recrutamento.
O site disponibiliza também informação sobre todos os projetos sociais promovidos pela equipa nos dois outros eixos de intervenção: famílias e 
comunidade.O CLDS 3G Mangualde está a funcionar na rua do Antigo Colégio, e dispõe do telefone 961156 722, o e-mail 
geral@clds3gmangualde.pt , o site www.clds3gmangualde.pt e o Facebook: www.facebook.com/clds3gmangualde .

GEMINAÇÃO ENTRE MANGUALDE E LEMPDES, FRANÇA
10.01.2017 - SITE OFICIAL DA CMM

No âmbito de um projeto de geminação entre Mangualde e Lempdes (França), esteve presente em Mangualde uma delegação composta por seis 
pessoas entre os dias 6 e 9 de janeiro. A ideia de uma geminação entre estas duas cidades surgiu de uma iniciativa dos Clubes de 2CV das duas 
cidades, o “Club des Amis de La 2CV” de Lempdes e o “Club 2CV de Mangualde”, que ambos se dirigiram às suas autarquias para proporem esta 
ideia que foi desde logo aceite.
Neste fim-de-semana estiveram presentes, para uma visita a Mangualde, dois representantes da autarquia de Lempdes, Henri Gisselbrecht, 
Presidente da Câmara e Danielle Misic, vereadora, mais dois representantes do “Club des Amis de la 2CV”, Jean-Luc e Françoise Chetcuti e dois 
representantes da futura Associação de Geminação, Philipe e Manuel Martins que são emigrantes portugueses residentes em Lempdes. 
Realizou-se na manhã do sábado, dia 7, uma reunião de trabalho com o Presidente da Câmara, João Azevedo, a vereadora, Maria José Coelho e 
o Presidente do Club 2CV de Mangualde, Victor Cardoso. Estabeleceram-se as bases da futura geminação e o agendamento de uma visita dos 
representantes de Mangualde a Lempdes ainda no decorrer deste ano e as cerimónias de Geminação que irão decorrer nas duas cidades em 
2018.

IAPMEI DISPONIBILIZA FERRAMENTA PARA GESTÃO DE PROJETOS DO PORTUGAL 2020
09.01.2017 - BIT.PT

O IAPMEI anunciou a disponibilização de uma consola de gestão com um calendário de obrigações e avisos automáticos de novidades por 
empresa e por projeto, informações e recomendações de atuação de forma a melhorar o acompanhamento e a informação às empresas no 
âmbito da gestão dos projetos do Portugal 2020.
A ferramenta, medida do programa Simplex+, é dedicada às empresas e gestores de projeto com processos de candidatura a decorrer no Portu-
gal 2020, QREN e Comércio Investe faz parte da Consola de Gestão de Incentivos IAPMEI+ disponível no site do instituto.
Esta consola disponibiliza instrumentos para assistir as empresas no cumprimento das obrigações associadas à execução dos projetos e possui, 
agora, um canal eletrónico de mensagens através do qual os empresários podem esclarecer as suas dúvidas diretamente com os gestores de 
projeto no IAPMEI.

HÁ MAIS UMA STARTUP PORTUGUESA NAS LUZES DA RIBALTA: O ComparaJá
12.01.2017 - ECONOMIA AO MINUTO

O site de comparação de produtos financeiros recebeu um forte investimento de um grupo de fundos e parceiros estrangeiros, que vai permitir 
o crescimento e a disponibilização de novas formas de comparar preços de produtos e serviços. As startups portuguesas continuam de vento em 
popa. Na mesma semana em que a Seedrs revelou números impressionantes de investimento em empresas portuguesas na sua plataforma, 
surge mais uma notícia animadora para o mundo empresarial nacional. O ComparaJá, site gratuito de comparação de produtos financeiros, 
conseguiu fechar com sucesso a primeira ronda de financiamento, recebendo 20 milhões de euros de um conjunto de novos parceiros que 
incluem fundos de investimento como o ACE & Company, a Nova Fouders Capital, a SBI Holdings e o Pacific Century Group; na lista de investi-
dores surgem também em primeiro plano o fundador do PayPal, Peter Thiel e o fundador da Zynga, Mark Pincus.  Sérgio Pereira, o fundador do 
ComparaJá em parceria com Mads Faurholt-Jorgensen, explicou ao Economia ao Minuto que "a escolha do crédito, seguro ou pacote de teleco-
municações mais adequado para as necessidades e perfil de cada consumidor é um processo complexo" e por isso, o ComparaJá surge como 
uma ferramenta essencial da vida diária. 

DATA: 20.JAN
- IRS/IRC
Deve ser declarado através da Internet e entregue o 
IRS retido pelas entidades que, possuindo ou devendo 
possuir contabilidade organizada, atribuíram no mês 
de dezembro de 2016 rendimentos enquadráveis nas 
categorias B (empresariais e profissionais), E 
(capitais) e F (prediais).


