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Oportunidades de Negócio:

AGENDA

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

DATA: 28. FEV
- IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único
de Circulação - IUC, relativo a veículos à data
do aniversário da matricula que ocorra no
mês de fevereiro. As pessoas singulares
poderão solicitar a liquidação em qualquer
Serviço de Finanças.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
APREENDER 3.0 - 1º CALL FOR IDEAS – CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO, NEGÓCIO OU EMPRESA

Quer criar o seu próprio emprego?
Tem uma ideia de negócio e quer pô-la em prática?
Quer criar e desenvolver a sua própria empresa?
Candidate-se já ao 1º “Call for Ideas” do Projeto APREENDER 3.0. para Criação do Próprio Emprego, Negócio ou Empresa.
Candidaturas até 13 de março de 2017
O “1º Call for Ideas – Criação do Próprio Emprego, Negócio ou Empresa” – é um programa de candidaturas para avaliar e selecionar ideias com
potencial de criação do próprio emprego, negócio ou empresa, no âmbito do Projeto APREENDER 3.0 – Desenvolver Atitudes Empreendedoras,
copromovido pela Portus Park, Fundação AEP e CEC/CCIC, cofinanciado pelo FEDER através do COMPETE.
Este “Call for Ideias” tem como objetivo a mobilização de empreendedores e a seleção de projetos com maior potencial visando a sua capacitação
empresarial para o desenvolvimento e transformação de ideias, e elaboração e implementação do plano de negócios, de projetos
pré-empresariais, em fase de ideia de negócio (ainda sem empresa constituída).
Assim, caso tenha uma ideia, candidata-se e nós ajudamo-lo a desenvolver o seu projeto e a sua empresa.
Concorra já! As candidaturas são realizadas online, até 13 de março de 2017. Mais informações em: http://www.apreender.pt/pt/call-for-ideas

“TOURISM TRAIN EXPERIENCES” ESTE ANO COM PARAGEM EM MANGUALDE
14.02.2017 - WWW.CMMANGUALDE.PT

Os 21 projectos que integram o desafio “Tourism Train Experiences” deste ano já foram seleccionados. A apresentação das propostas decorreu
nos dias 17 e 18 do presente mês de comboio entre Lisboa e Vilar Formoso. Os sete vencedores em cada categoria, serão conhecidos em Março
na BTL.
O “Tourism Train Experiences”, em 2017 na Beira Alta, é uma iniciativa promovida pela Escola de Turismo, Desporto e Hospitalidade da Universidade Europeia. A proposta tem como objectivo “potenciar o Turismo ferroviário e as regiões portuguesas com menor crescimento turístico
através de projectos de estudantes universitários que se destaquem pelo empreendedorismo e pela inovação”.
Neste segundo ano, depois de uma incursão pelo corredor da linha da Beira Baixa, os projectos centram-se “nas áreas do Turismo militar,
histórico, ferroviário, gastronómico, de natureza, lendas e tradições”. Tendo os alunos como mote a Beira Alta como região turística, e o tema:
“Lendas e Tradições da Península Ibérica”, para desenvolver trabalhos.
A selecção dos 21 projectos para o desafio “Tourism Train Experiences” coube à Universidade Europeia e ao Turismo de Portugal. A apresentação
às diferentes entidades regionais ocorre durante uma viagem de comboio até à linha da Beira Alta (Lisboa, Entroncamento, Coimbra, Mangualde,
Guarda, Vilar Formoso e Nelas), que teve início no dia 17 de Fevereiro (sexta-feira).

NELAS, PENALVA DO CASTELO E VISEU TAMBÉM RECEBERAM AS CONFERÊNCIAS “TEEN” DE EMPREENDEDORISMO
19.02.2017 - WWW.CIMDL.PT

Nelas, Penalva do Castelo e Viseu também receberam as Conferências “Teen”. No dia 15 de fevereiro, da parte da manhã, o Auditório do Edifício
Multiusos de Nelas encheu para ouvir o jovem empreendedor local, Rui Daniel Silva, que nos falou das suas viagens pelo mundo e Marta Baeta,
a jovem que criou um projeto de voluntariado na maior favela do mundo, Kibera, na capital do Quénia.
À tarde, na Escola Secundária, os alunos de Penalva do Castelo ouviram atentamente a jovem empreendedora Ana Isaura Monteiro e Marta
Baeta.
O dia seguinte foi passado em Viseu, nomeadamente na Escola Secundária de Viriato, na Escola Secundária Emídio Navarro e terminou na Escola
Secundária Alves Martins.
Desta vez a escolha do jovem empreendedor recaiu sobre 2 jovens empreendedores, ex. alunos da Escola Profissional de Torredeita que participaram em edições anteriores do projeto “Escolas Empreendedoras da CIM Viseu Dão Lafões e que participaram no programa televisivo “Shark
Tank”. Estes jovens já se encontram a trabalhar.
Foram muitos os alunos, nas 3 escolas secundárias, que quiseram ouvir estes jovens e Marta Baeta a jovem portuguesa que decidiu, um dia,
participar num programa, de 3 meses, de voluntariado no Quénia, na maior favela do mundo, Kibera, e que agora tem, ela própria, uma associação que se destina a proporcionar programas de voluntariado nesse mesmo local.

IRS AUTOMÁTICO: REEMBOLSOS PASSAM A SER PROCESSADOS EM 15 DIAS
22.02.2017 - WWW.TEK.SAPO.PT

Se é um dos 1,8 milhões de contribuintes portugueses sem dependentes e com rendimentos unicamente provenientes da sua atividade profissional em Portugal, saiba que, em 2017, poderá submeter o seu IRS através de um novo portal automático. A medida faz parte do Simplex+ 2016
e começará a ser implementada este ano através de uma primeira fase onde apenas estarão abrangidos contribuintes que se incluem nestes
critérios. Rocha Andrade, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais garantiu, no entanto, que o método estará aberto a todos os contribuintes
por altura da submissão do IRS do próximo ano. Numa apresentação à imprensa, o secretário de Estado explicou ainda que este não é um simulador, mas sim uma ferramenta que vai simplificar o processo de submissão do IRS e deslocar todos os passos do utilizador para o domínio
digital.
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