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Oportunidades de Negócio:

AGENDA
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DATA: 17. ABR
- IRS
Entrega da Declaração Mensal de Remunerações, por transmissão eletrónica de dados,
pelas entidades devedoras de rendimentos do
trabalho dependente sujeitos a IRS.

DATA: 20. ABR
- IRC
Entrega das importâncias retidas, no mês
anterior, para efeitos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.

DATA: 30. ABR
- IMI
Pagamento da totalidade do Imposto Municipal
sobre Imóveis (IMI), referente ao ano anterior,
se igual ou inferior a € 250 ou da 1.ª prestação,
se superior.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
EM MANGUALDE DOU MAIS TEMPO À VIDA
11.04.2017 - WWW.CMMANGUALDE.PT

Na passada sexta-feira, Mangualde acolheu o lançamento do projeto ‘Dou Mais Tempo à Vida’, do Núcleo Regional do Centro da
Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC). Na cerimónia, que decorreu na Biblioteca Municipal Dr. Alexandre Alves, marcou
presença o edil mangualdense, João Azevedo, e a Secretária-Geral da NRC-LPCC, Natália Amaral. A preceder ao lançamento,
realizou-se uma Ação de Educação para a Saúde sobre Prevenção de Cancro e a apresentação oficial do projeto. No final, ainda houve tempo
para um momento musical que terminou com convívio e inscrição de equipas.
Para João Azevedo, ‘trata-se de um projeto de grande nobreza para o concelho. Um projeto de solidariedade e de compromisso’. O edil
congratula todos os mangualdenses envolvidos na iniciativa ‘o concelho de Mangualde muniu-se de pessoas e ideias para dar uma resposta
muito boa a este projeto’. Acrescentando que se trata de uma iniciativa fundamental para ‘formar pessoas e educar para esta temática, porque
vai aumentar o grau de conhecimento e criar uma maior consciência na nossa juventude. É imperativo estarem mais sensibilizados para prevenir
e serem mais solidários com quem atravessa momentos difíceis’.

TRABALHADORES INDEPENDENTES TÊM DE CONTINUAR A ENTREGAR ANEXO SS
07.04.2017 - WWW.NOTICIASAOMINUTO.COM

Prazo para a entrega do Modelo 3 do IRS começou no dia 1 de abril. Relativamente ao Anexo SS não existem alterações.
A entrega da declaração Modelo 3 de IRS, que os sujeitos passivos de imposto sobre o rendimento devem apresentar, anualmente, decorre entre
1 de abril e 31 de maio.
Ora, segundo um comunicado do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, não existem quaisquer alterações às regras em vigor
relativamente ao Anexo SS (segurança social).
Assim, este documento, no qual devem ser declarados os rendimentos auferidos pelo trabalhador independente no ano civil anterior, deve ser
entregue juntamente com o Modelo 3 de IRS.
Recorde-se que o Anexo SS deve ser preenchido pelos trabalhadores independentes que prestem serviços a pessoas coletivas ou singulares com
atividade empresarial, bem como aos que que estão obrigados a pagar contribuições e que tenham rendimento igual ou superior ao valor do IAS
(Indexante dos Apoios Sociais). Já quem tiver um rendimentos inferiores a este valor (2.527,92 euros), está isento de preencher o documento.
A dispensa também se aplica a trabalhadores que sejam simultaneamente titulares de pensão resultante da verificação de risco profissional com
incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%, a advogados e solicitadores integrados na respetiva Caixa de Previdência e a trabalhadores
que exerçam, com carácter temporário, em Portugal, atividade por conta própria.

CENTRO 2020: MAIS 100 MILHÕES DE EUROS A CONCURSO PARA INVESTIMENTO EMPRESARIAL NA REGIÃO
12.04.2017 - WWW.CENTRO.PORTUGAL2020.PT

O Programa Centro 2020 abriu novos concursos para investimento empresarial na região, que totalizam 100 milhões de euros de fundos
europeus, e que encerram em geral no final do semestre. Desta verba, 18.5% são exclusivamente para projetos empresariais em territórios de
baixa densidade.
A verba distribui-se da seguinte forma: 59 milhões de euros para a inovação produtiva e empreendedorismo; 18.5 milhões de euros para inovação
produtiva e empreendedorismo (baixa densidade); 19 milhões de euros para a Internacionalização; 2.5 milhões de euros para Qualificação e 1
milhão de euros para vales I&D.
No âmbito do Portugal 2020, no final de Março, os apoios ao investimento empresarial da região Centro ultrapassam já os mil milhões de euros
de fundos europeus, considerando os apoios dos Programas Centro 2020 e Compete 2020. Os 3069 projetos empresariais do Centro aprovados
têm uma intenção de investimento de cerca de 1981 milhões de euros. Dos projetos aprovados, 1960 têm já pagamentos no montante de cerca
de 265 milhões de euros.
Em período homólogo do QREN, ou seja, em Março de 2010, estavam aprovados na região Centro 1269 projetos, com um investimento proposto
de 1600 milhões de euros e um apoio de fundos de 624 milhões de euros. Na altura, 377 projetos tinham pagamentos no montante de 178 milhões
de euros.

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS - NOVA MEDIDA NO APOIO À (RE)INSERÇÃO PROFISSIONAL

Medida que se concretiza no apoio à (re)inserção profissional dos seus destinatários através do desenvolvimento de uma experiência de formação prática em contexto de trabalho, regulada pela Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril.
Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão
profissional de desempregados. Caso seja celebrado com o estagiário um contrato de trabalho sem termo, no prazo máximo de 20 dias úteis a
contar da data de conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um prémio ao emprego no valor de:
2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS
Majoração de 30% do valor do prémio de acordo com o previsto na Portaria n.º 84/2015, de 20 de março, que regulamenta a medida de Promoção
de Igualdade de Género no Mercado de Trabalho. Mais informações em: https://www.iefp.pt/estagios
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