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NEWS Nº 70

AGENDA

MUNICÍPIO DE MANGUALDE QUER CONTAR (COM) OS 
EMIGRANTES!
01.08.2018 - WWW.CMMANGUALDE.PT

O Município de Mangualde encontra-se, desde o início de 2018, a 
desenvolver um projeto de investigação pioneiro a nível nacional que 
consiste em recolher, harmonizar e analisar informação sobre a 
evolução e as caraterísticas da emigração mangualdense. Embora o 
estudo do fenómeno emigratório mangualdense se venha a revelar 
uma tarefa ambiciosa e de exigente execução, já se encontram 
registados, na plataforma do Gabinete de Apoio ao Emigrante 
(http://mangualdensespelomundo.cmmangualde.pt), cerca de 300 
emigrantes.
Conscientes da importância da comunidade mangualdense dispersa 
pelo mundo e sentindo a necessidade de resposta, de forma 
eficiente, às solicitações e dificuldades com que os emigrantes 
mangualdenses se deparam, no mês de agosto, tempo da peregri-
nação dos emigrantes às suas terras de origem, a equipa do 
Gabinete de Apoio ao Emigrante vai percorrer o concelho à “procura” 
destes emigrantes. O Município de Mangualde sente, ainda, orgulho 
no sucesso além-fronteiras destes mangualdenses e no contributo 
que dão na promoção de Mangualde pelo mundo.
Paralelamente, procurar-se-á dar continuidade ao recenseamento 
geral da população emigrante mangualdense. Para que este objetivo 
seja atingido com a maior rapidez e eficácia possíveis, o Município 
apela a que todos os emigrantes mangualdenses se registem na 
referida plataforma ou presencialmente no Gabinete de Apoio ao 
Emigrante. A contribuição de todos é fundamental!
Gabinete de Apoio ao Emigrante
CIDEM – Centro de Inovação e Dinamização Empresarial de 
Mangualde
Rua Nova, nº 71
3530-133 Mangualde
232 619 892 / 969 312 193
gae@cmmangualde.pt

AGO/2018

DATA: 10.AGO
- IVA
Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado.

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

DATA: 31.AGO
- IUC
Liquidação, por transmissão eletrónica de dados, e 
pagamento do Imposto Único de Circulação.

PORTUGAL É DOS PAÍSES MAIS COMPETITIVOS PARA PRO-
DUZIR ENERGIA SOLAR
26.07.2018 - WWW.ECONOMIAAOMINUTO.PT

O ministro da Economia disse que Portugal é um dos países mais 
competitivos do mundo para produzir energia solar e está a ganhar 
novas centrais que permitirão sextuplicar a produção nacional até 
2025 e sem subsídios estatais.
O ministro Manuel Caldeira Cabral falava aos jornalistas no concelho 
de Ourique, no distrito de Beja, no Alentejo, onde inaugurou a Central 
Solar Fotovoltaica Ourika!, a primeira grande central solar da Europa 
a produzir energia em regime de mercado, ou seja, sem tarifas garan-
tidas ou outros subsídios estatais que acarretam custos para os 
consumidores e contribuintes.
A central solar, que foi a primeira a ser licenciada em Portugal para 
operar em regime de mercado e implicou um investimento de 35 
milhões de euros, tem uma potência total instalada de 46 
megawatts-pico e, durante 30 anos, vai produzir 80 gigawatts-hora de 
energia por ano, o suficiente para garantir o consumo de 25 mil 
famílias.
Segundo o ministro, em Portugal, já estão licenciados mil megawatts 
e há "pouco mais de mil megawatts em processo de licenciamento" 
para novas centrais solares que irão produzir sem subsídios.
As novas centrais "garantem" que Portugal vai passar a ser "cada vez 
mais um exportador de energia, um país que cumpre e até ultrapassa 
as metas ambientais que se propõe na União Europeia e, "progressi-
vamente", terá "custos de energia mais baixos, tornando as empresas 
mais competitivas e dando mais poder de compra às famílias".

GOVERNO ABRE CONCURSOS PARA ATRAIR JOVENS PARA O 
SETOR AGRICOLA 
31.07.2018 - WWW.SICNOTICIAS.SAPO.PT

O Governo abriu dois concursos no valor de 43 milhões de euros 
dirigido a jovens agricultores, visando rejuvenescer o setor agrícola e 
contribuir para a dinamização económica, demográfica e social do 
espaço rural em áreas atingidas por incêndios. 
Segundo o secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, a priori-
dade do Governo é renovar e rejuvenescer o tecido agrícola, uma vez 
que 60% dos agricultores portugueses têm mais de 65 anos. Por isso, 
é "determinante" o contributo dos jovens para o crescimento e 
modernização da agricultura, sublinha Luís Vieira. Financiados pelo 
Programa de Desenvolvimento Rural (PDR 2020), os dois concursos - 
"Jovens Agricultores" e "Investimentos na Exploração Agrícola" - 
destinam-se a jovens agricultores com idades entre os 18 e os 40 anos, 
e aptidão e competência profissional adequada.
A área geográfica elegível é o território continental.

ALOJAMENTOS TURÍSTICOS TIVERAM PROVEITOS TOTAIS DE 
3,7 MILHÕES DE EUROS EM 2017
03.08.2018 - WWW.IONLINE.SAPO.PT

Os proveitos totais do alojamento turístico nacional atingiram 3,7 mil 
milhões de euros em 2017 (+18,6% em relação a 2016), informou hoje 
o Instituto Nacional de Estatística (INE) na publicação sobre o setor do 
turismo no ano passado.
O documento registou ainda que os proveitos de aposento totalizaram 
2,7 mil milhões de euros, numa subida de quase 21%, na comparação 
homóloga.
Em 2016, na comparação com o ano anterior, os proveitos totais 
tinham subido 18,1% e os de aposento 19,2%.
O INE revelou que no segmento da hotelaria, no ano passado, os 
proveitos totais na hotelaria foram de 3,3 mil milhões de euros 
(+17,7%) e os de aposento 2,4 mil milhões de euros (+19,6%), evoluções 
semelhantes às verificadas no ano anterior (+17,9% e +18,9%, respeti-
vamente). (+12,9%).


