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

DATA: 10.OUT
- IVA 
Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado.

DATA: 20.OUT
- IRS 
Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescen-
tado.

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

DATA: 30.SET
- IRC
Segundo pagamento por conta do Imposto 
sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas.
- IUC
Liquidação, por transmissão eletrónica de 
dados, e pagamento do Imposto
Único de Circulação.

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
WORKSHOPS DE CAPACITAÇÃO “CRIE O SEU NEGÓCIO EM 5 PASSOS” | MANGUALDE - 25 DE SETEMBRO
O ciclo de workshops “Crie o seu negócio em 5 passos”, integrado no projeto Apreender 3.0, apoiado pelo COMPETE 2020, Programa Operacional 
Competitividade e Internacionalização, éum programa estruturado de promoção do empreendedorismo e do espírito empresarial, a realizar pela 
Fundação AEP, na região Norte e pelo CEC/CCIC - Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro , na região Centro, 
visando sensibilizar empreendedores para fatores essenciais e os passos relevantes a seguir para a constituição de empresas.
O ciclo de Workshops de Capacitação têm como objetivo sensibilizar potenciais empreendedores, em situação de desemprego e outros, para os 
fatores essenciais e passos relevantes subjacentes ao processo empreendedor, desde a fase da validação da ideia até à definição do Business 
Plan. 
Não há limite de idade nem de situação face ao emprego, contudo não são elegíveis empreendedores com empresa constituída.
Certamente que muitos indivíduos se questionam sobre se devem ou podem ter o seu Negócio. Se devem arriscar ou esperar que outros o façam 
por si.
Será que tenho perfil para avançar com o meu negócio?
Será que existem clientes para o meu produto/serviço?
De que forma devo estruturar o meu negócio?
Como devo financiar o meu negócio?
O programa é composto por um ciclo sequencial de 5 workshops, com 5 temas diferentes de 6 horas cada, que replicam de forma sintética, fases 
essenciais da constituição de empresas, e que refletem passos necessários para que futuros empreendedores consolidem informação para 
incrementar o seu espírito empresarial e encarar com maior possibilidade de sucesso a criação do seu negócio.
Neste sentido, o Conselho Empresarial do Centro em parceria com a AEM - Associação Empresarial de Mangualde, com o CLDS 3G de 
Mangualde, com o GIP da Câmara Municipal de Mangualde e com o CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde, vai 
realizar em Mangualde um ciclo de Workshops de Capacitação “Crie o seu negócio em 5 passos”, nos dias 25, 26, 27 de setembro e 2 e 3 de 
outubro, das 9h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00, no CIDEM - Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de Mangualde. 
Data limite para inscrições: 21 de setembro. 
Mais informações e inscrições em: www.aemangualde.com

LOJA SOCIAL DE MANGUALDE APOIA O CONCELHO HÁ 5 ANOS
19.09.2017 - WWW.CMMANGUALDE.PT

O projeto “Mangualde Social Mais” celebrou, no dia 14 de setembro, o seu 5.º aniversário. Para assinalar a data, as instalações da Loja Social 
acolheram dois workshops sobre “Escolhas Saudáveis”, dirigidos à população. Clarificar os participantes sobre o funcionamento da Loja Social 
e fornecer estratégias de gestão de organização doméstica foram os objetivos das duas sessões, que decorreram ao longo do dia.
Recorde-se que a Loja Social de Mangualde surgiu, em contexto de crise, com o intuito de ajudar aqueles que se depararam com dificuldades 
socioeconómicas e, até ao momento, já apoiou 276 agregados familiares. O sucesso do projeto deve-se ao trabalho em rede que sustenta a Loja 
Social, do apoio dos parceiros e da disponibilidade dos voluntários. É, também, graças ao espírito voluntário da população mangualdense, que a 
“Mangualde Social Mais” tem conseguido dar resposta a muitas situações de carência.

O MUNICÍPIO DE NELAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA APROXIMAR, CRIOU O ESPAÇO DO CIDADÃO INSTALADO NA JUNTA DE FREG-
UESIA DE CANAS DE SENHORIM
15.09.2017 - WWW.CM-NELAS.PT

O Espaço do Cidadão é um ponto de atendimento que reúne serviços de diferentes entidades num único balcão, onde terá acesso a inúmeros 
serviços da Câmara Municipal de Nelas, Administração Central, e de entidades privadas que prestam serviços de claro interesse público.
Ao recorrer ao novo Espaço do Cidadão vai contar com o apoio de funcionários com formação qualificada (mediadores de atendimento digital), e 
poderá realizar uma série alargada de serviços, podendo por exemplo, tratar do pedido de revalidação ou alteração de morada da carta de 
condução, fazer um contrato de fornecimento de água, alterar a morada do Cartão de Cidadão, apresentar despesas junto da ADSE, tratar de 
assuntos relativos a emprego e formação profissional, pedir uma certidão, solicitar o Cartão Europeu de Seguro de Doença, entre muitos outros.
Decorreu no passado dia 15 de setembro, a primeira visita ao referido espaço com a presença do Presidente, Vice-Presidente da Câmara, Presi-
dente da Assembleia Municipal, Presidente da Junta de Freguesia e restantes elementos do executivo, cujos serviços estarão disponíveis ao 
público a partir do próximo dia 08 de outubro, conforme o acordado entre o Presidente da Câmara e o Presidente da Junta de Freguesia.

22ª FEIRA DA MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE
19.09.2017 - WWW.CM-PENALVADOCASTELO.PT

O Município de Penalva do Castelo promove no próximo dia 08 de Outubro, no Largo de Sto Ildefonso, em Esmolfe, a 22ª edição da Feira da Maçã 
Bravo de Esmolfe, um produto singular da gastronomia de Penalva do Castelo.


