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

DATA: 31.JAN
- IUC 
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e pagamento do Imposto Único
de Circulação – IUC, relativo a:
- Veículos cujo aniversário da matrícula ocorra no presente mês;
- Embarcações de recreio e aeronaves de uso particular.
Os sujeitos passivos que não estejam abrangidos pela obrigação prevista no n.º 10 do 
artigo 19.º da LGT também poderão solicitar a liquidação em qualquer Serviço de 
Finanças.

DATA: 31.JAN
- IRS
Entrega da Declaração Modelo 10, por 
transmissão eletrónica de dados, ou em suporte 
de papel, nos casos em que seja possivel pelos 
sujeitos passivos que sejam devedores de 
rendimentos que não foram declarados na 
declaração mensal de remunerações

NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
FORMAÇÃO MODULAR FINANCIADA EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - 8 DE FEVEREIRO
Na sequência da aprovação da candidatura submetida no Programa Operacional da Inclusão Social e Emprego PO ISE - Formação Modular para 
Empregados e Desempregados, financiada pelo Fundo Social Europeu, a AEM tem neste momento inscrições abertas para os cursos de:
» 0755 - Processador de texto - Funcionalidades Avançadas  - 25 horas | Nível 2 | 19h00 às 22h30 com início previsto a 8 de fevereiro;
» 3315 - Nutrição e Dietética  - 25 horas | Nível 2 | 19h00 às 22h30 com início previsto a 8 de fevereiro;
» 3780 - Fundamentos Gerais de Segurança no Trabalho  - 25 horas | Nível 4 | 19h00 às 22h30 com início previsto a 21 de fevereiro.
Faça já a sua inscrição em: https://goo.gl/forms/WtEke9kqgMKzV0Xj1
Apoios / Regalias: Subsídio de alimentação por dia de formação assistida (4,52€); Documentação e material de apoio.
Destinatários:
UFCD’s de Nível 2:
- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos;
- Ativos empregados com o mínimo do 6º ano de escolaridade;
- Ativos desempregados detentores do ensino secundário ou superior.
UFCD’s de Nível 4:
- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos;
- Ativos empregados com o mínimo do 9º ano de escolaridade;
- Ativos desempregados detentores do ensino secundário ou superior.

PROTOCOLO DE PARCERIA ENTRE A AEM E A ESCOLA DE NEGÓCIOS DAS BEIRAS
A Associação Empresarial de Mangualde estabeleceu mais um protocolo de parceria, com vista a beneficiar os seus Associados. Protocolo esse 
realizado com a ENB - Escola de Negócios das Beiras. A missão da ENB consiste em proporcionar um conjunto de atividades formativas (MBA’s, 
Pós Graduações, Cursos Executivos, Cursos de Especialização) que promovam o desenvolvimento de competências na área da Gestão, da 
Contabilidade e Fiscalidade, da Estratégia, dos Recursos Humanos e do Desenvolvimento Pessoal.  Através de uma formação de qualidade, 
adaptada às necessidades reais do mercado, pretende o desenvolvimento de competências nos profissionais, acrescentando-lhes valor, essen-
cial para o sucesso das suas organizações. É finalidade da ENB ser a referência e o parceiro estratégico na área da formação no tecido empre-
sarial português. 
Através deste protocolo garantimos assim um desconto de 20% nas propinas dos cursos de formação ministrados pela ENB para os nossos 
Associados e respetivos colaboradores . Conheça a restante rede protocolar que a AEM lhe disponibiliza no nosso site.

TERCEIRO TURNO DA PSA MANGUALDE A TRABALHAR A PARTIR DE ABRIL
25.01.2018 - WWW.NOTICIASAOMINUTO.PT

O diretor-geral do Centro de Produção de Mangualde da PSA, José Maria Castro Covelo, anunciou hoje que o terceiro turno irá começar a trabal-
har no início de abril, estando a decorrer a fase de contratação dos 225 trabalhadores.
A criação de mais um turno estava prevista apenas para final de 2018, no âmbito do lançamento do novo modelo, mas o "sucesso do Grupo PSA 
no segmento dos veículos comerciais ligeiros faz com que a terceira equipa se antecipe já com as atuais gerações do Peugeot Partner e do 
Citroën Berlingo, para os quais Mangualde assegura o fim de série desta geração", tinha já sido avançado num comunicado divulgado há uma 
semana.
A fábrica de Mangualde da PSA - grupo das marcas Citroen, Peugeot e Opel - produziu 53.600 veículos em 2017, num crescimento de 7,8% em 
relação a 2016.

FORAM PROLONGADAS AS INSCRIÇÕES PARA O MONTEPIO ACREDITA PORTUGAL
25.01.2018 - WWW.NOTICIASAOMINUTO.PT

Concurso, promovido pela Acredita Portugal e pela Caixa Económica Montepio Geral tem como objetivo “apoiar ideias, projetos e negócios prom-
issores de qualquer cidadão”.
Se tem um projeto inovador e quer candidatar-se a um concurso de empreendedorismo, deve saber que o prazo das inscrições para 8.ª edição 
do concurso Montepio Acredita Portugal foi prolongado até ao dia 4 de fevereiro.
O concurso, promovido pela Acredita Portugal e pela Caixa Económica Montepio Geral, tem como objetivo “apoiar ideias, projetos e negócios 
promissores de qualquer cidadão”, segundo um comunicado a que o Notícias ao Minuto teve acesso.
As candidaturas devem ser submetidas aqui: http://www.acreditaportugal.pt/informacoes
Os 150 semi-finalistas serão selecionados a 7 de abril de 2018, sendo que apenas 21 passarão à fase fina. A cerimónia de entrega de prémios 
acontecerá em junho.
Os participantes também podem candidatar-se ao Prémio K.Tech, que é o prémio tecnológico do concurso.


