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NOTÍCIAS / INFORMAÇÃO / LEGISLAÇÃO
NOVO TURNO DA PSA EM MANGUALDE JÁ COMEÇOU
03.04.2018 - LUSA

O terceiro turno do Centro de Produção de Mangualde da PSA começou oficialmente a laborar, com 225 trabalhadores que darão resposta ao 
aumento de produção.
Alguns funcionários passaram já pelo habitual processo a habilitação ao posto, mas a produção dos 100 carros por noite, o novo turno, começou 
no passado dia 3 do presente mês.
Em 2017, a PSA de Mangualde produziu 53.600 veículos, um aumento de 7,8% em relação a 2016 (o melhor desempenho desta unidade do 
Groupe PSA dos últimos quatro anos).
Este aumento de produção levou a que, em janeiro, a empresa tivesse anunciado que ia antecipar o início do funcionamento do terceiro turno 
para abril.
"A abertura de mais uma equipa estava prevista somente para final deste ano, com o lançamento do novo modelo, mas o sucesso do Groupe 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", justificou a empresa, na altura.
Na opinião do diretor da PSA Mangualde, José Maria Castro Covelo, "este é mais um passo importante do Mangualde 2020, projeto com o qual 
a empresa está a consolidar o seu futuro".
"Este novo projeto baseia-se na transformação da fábrica, mais renovada e com um novo produto, com um processo mais moderno, eficiente e 
ergonómico, a pensar no bem-estar dos colaboradores e adaptado às exigências e oportunidades da Indústria 4.0", explicou.
De acordo com a empresa, "a laboração em três turnos está garantida até ao final de produção da geração atual dos veículos, prevista para 
outubro", sendo que "a sua continuação dependerá essencialmente da resposta dos mercados ao novo modelo".

EMPRESA DE MANGUALDE VENCE PRÉMIO “WEDDING AWARDS 2018”
03.04.2018 - www.mangualdeonline.com

A Flashme, empresa de fotografia e vídeo sediada em Mangualde e criada há pouco mais de 3 anos por duas jovens empreendedoras Mangual-
denses, acaba de receber um dos mais conceituados e importantes galardões atribuídos neste ramo de negócio: “Wedding Awards 2018”
Este prémio, atribuído pelo site “casamentos.pt”, resulta da medição do grau de satisfação e valoração do trabalho realizado nos casamentos 
contratados durante o ano de 2017, com base nas classificações e comentários directamente emitidos pelos noivos, em relação aos serviços 
prestados.
A Flashme passa assim a ser uma das 6 empresas do distrito de Viseu mais recomendadas e valoradas pelos casais, o que é sem dúvida um 
importante estímulo para esta jovem empresa, que, conforme afirmações das empresárias fundadoras, “continuará assim, ainda com mais 
entusiasmo, a cumprir a sua missão de recolher todos os seus momentos e eternizá-los, com o compromisso claro de marcar a diferença no 
sector, e priorizar a qualidade nos vários tipos de serviço prestado”.

FUSÕES E AQUISIÇÕES DE EMPRESAS MOVIMENTARAM 3,1 MILHÕES DE EUROS DE JANEIRO A MARÇO
05.04.2018 - JORNAL ECONÓMICO

Desde o início do ano, Portugal registou 72 transações, menos do que no mesmo trimestre do ano passado. Os investimentos de ‘venture capital’ 
tiveram um crescimento de 85% face ao mesmo período de 2017, segundo o último relatório de M&A da Transactional Track Record.
O mercado de fusões e aquisições de Portugal movimentou 3,1 mil milhões de euros de janeiro a março, o que representa uma quebra de 43,4% 
face ao mesmo período de 2017, de acordo com os números divulgados no mais recente relatório mensal de M&A da Transactional Track Record 
(TTR).
Desde o início do ano, Portugal registou 72 transações, menos 19,10% do que as 89 operações assinaladas no mesmo período de 2017. No 
entanto, três dezenas dessas transações somaram 3,1 mil milhões de euros.
A transação em destaque no primeiro trimestre foi a conclusão da compra dos centros comerciais Forum Montijo, Forum Sintra e Sintra Retail 
Park pela empresa subsidiária do grupo Auchan Immochan, com um investimento de 450 milhões de euros.
No que diz respeito aos setores, sobressaiu a Tecnologia, que obteve um crescimento de 33%, chegando a 12 operações no trimestre em análise 
Ainda assim, “o segmento Imobiliário mantém a tendência iniciada em 2015 e aparece como o mais ativo do período”, refere o TTR, que apontou 
15 operações envolvendo empresas do setor no período, representando uma queda de 32%.
Os investimentos de venture capital tiveram um crescimento de 85% face ao mesmo período de 2017, com as nove transações efetuadas nos 
três primeiros meses do ano. Porém, contrariando a tendência do ano passado, a private equity continua “discreta”, com seis transações entre 
janeiro e março, menos 45% em relação ao período homólogo de 2017.

DATA: 20.ABR
- IRS
Entrega das importâncias retidas e liquidadas no mês 
anterior. 
- IRC
Entrega das importâncias retidas e liquidadas no mês 
anterior. 
- SELO
Entrega das importâncias retidas e liquidadas no mês 
anterior. 

DATA: 30.ABR
- IMI
Pagamento da totalidade do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI), referente
ao ano anterior, se igual ou inferior a € 
250,00 ou da 1.ª prestação, se superior. 


