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DATA: 20.MAIO
- IRS/IRC/SELO
Pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto do Selo
referentes a abril de 2019.

DATA: 31.MAIO
- IMI
Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis

 Aprendizagem – abertas inscrições para Técnico de Apoio 
Familiar e Apoio à Comunidade em Mangualde www.cec.org.pt

O CEC/CCIC, em parceria com a AEM – Associação Empresarial de 
Mangualde, pretende arrancar com cursos de Aprendizagem de Técnico de 
Apoio Familiar e Apoio à Comunidade. Os cursos de aprendizagem são 
cursos de formação profissional desenvolvidos em regime de alternância. 
Ocorrem alternando a formação em sala e formação prática em contexto de 
trabalho, realizada nas empresas, privilegiando a inserção dos jovens no 
mercado de trabalho. São cursos destinados a jovens até 25 anos com o 9.º 
ano de escolaridade ou ensino secundário incompleto, e sua conclusão com 
aproveitamento confere certificação escolar de nível secundário e profis-
sional, na respetiva área. Para mais informações, contactar Associação 
Empresarial de Mangualde, Zona Industrial do Salgueiro, Edifício da HR 
Indústria. Tel.: 232 618 491 Telm.:969 512 269 
Email:geral@aemangualde.com

Mangualde falou do Projeto ‘DRIVES’ no Seminário “os 
Municípios na Europa das Regiões”www.cmmangualde.pt

Decorreu na passada terça-feira, dia 7 de maio, na Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) um Seminário sobre a 
temática “Os Municípios na Europa das Regiões”.  O tema e os oradores 
convidados foram de grande relevância para os autarcas da região, o público 
prioritário desta sessão. Mangualde participou na sessão, apresentando o 
projeto Drives – DEVELOPMENT AND RESEARCH ON INNOVATIVE 
VOCATIONAL EDUCATIONAL SKILLS, no qual são o único município neste 
projeto europeu de formação para indústria automóvel do futuro. Elísio 
Oliveira, vice-presidente da Câmara Municipal de Mangualde, falou do projeto 
e referiu ainda que “esta é uma clara aposta na valorização e na qualificação 
da nossa mão-de-obra, dos nossos recursos humanos. Um voto de confiança 
no nosso tecido industrial”. O projeto DRIVES – Development and Research on 
Innovative Vocational Education Skills, contempla quatro milhões de euros, 
dos quais cerca de 600 mil euros vão chegar a Portugal, trazidos por um 
consórcio criado pela Câmara Municipal de Mangualde, onde se integram a 
Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portu-
gal, Grupo Antolín, Instituto Politécnico de Viseu, Universidade do Minho, 
IDESCOM e Eupportunity.

Lançamento do livro “O dia em que o rei David 
saiu...”www.cmmangualde.pt

Caros pais, familiares, amigos de Pessoas Especiais
Como se deverão lembrar, no passado mês de junho de 2018, no âmbito de 
um conjunto de atividades que o Núcleo Pais-em-Rede de Mangualde 
dinamizou, enquadradas na II Mostra Social de Mangualde, tivemos oportuni-
dade de apresentar publicamente o nosso projeto do livro “O dia em que o rei 
David saiu…”, numa edição de autor. Passado quase um ano, eis que o sonho 
do lançamento da 1º edição deste livro, com texto das mães Alice Bastos e 
Cristina Azevedo e ilustrado pelo nosso jovem artista plástico Vítor Lopes, se 
irá concretizar, graças à gentil colaboração da empresa LEAR Corporation 
que aceitou apadrinhar este projeto. Assim, o Núcleo Pais-em-Rede de 
Mangualde tem o grato prazer de convidar, todos os que se quiserem JUNTAR 
a nós POR PESSOAS ESPECIAIS, a participarem no lançamento do livro “O dia 
em que o rei David saiu…”, a realizar no próximo dia 17 de maio, pelas 18.00h, 
na Papelaria Adrião. Contamos com a vossa presença!

 Programação Neurolinguígtica - PNL Basic 

A AEM – Associação Empresarial de Mangualde em parceria com a CHUNK-
ING UP, irá desenvolver um Curso de programação Neurolinguística - PNL 
Basic (14h). Este curso possibilita uma "primeira viagem", através dum 
programa intenso rumo à descoberta do potencial humano, descobrindo as 
chaves essenciais para fazer a diferença na sua vida pessoal e profissional, 
através dos métodos e técnicas da programação neurolinguística (PNL). 
Nestas 14 horas dinâmicas e práticas, terá acesso a técnicas eficazes para 
utilizar a linguagem do cérebro e atingir de forma mais consistente os seus 
objetivos, superar obstáculos, limitações e transformar comportamentos. 
Desenvolve um processo de autoconhecimento, superação pessoal e expan-
são da consciência e dessa forma, a compreensão, empatia, comunicação, 
confiança, flexibilidade e criatividade. Com o PNL Basic, comprova o porquê 
da PNL ser considerada a ciência e arte da excelência humana e uma das 
metodologia mais poderosas da atualidade para a mudança rápida, no âmbito 
pessoal e profissional. Desta forma, encontram-se abertas inscrições para o 
curso de Programação Neurolinguígtica - PNL Basic 
Carga Horária: 14 horas  
Datas : 23 e 30 de Maio  
Horário Laboral: 09:30 - 13:00 e 14:00 -18:30  
Local: Associação Empresarial de Mangualde 
        Zona Industrial do Salgueiro 
        Edifício HR Indústria - 3530-259 Mangualde  
Formador/Trainer: Miguel Ferreira – Membro co-fundador da ATPNL – 
Associação de Trainer de Programação Neurolinguística  
Valor : 150€ +IVA/por inscrição (ou 2 x 75€ + IVA) 
- 2 inscrições - 5% desconto
- 3 ou mais inscrições - 10% Desconto
- Estudantes - 10% Desconto 
Data limite de inscrição: 20 de Maio
Incrições através do Link: https://forms.gle/zuwwZwVRMTnemzJa6

 Concurso Nacional de Jovens Empreendedores - 2ª edição 
www.netforce.iefp.pt

São admitidos a Concurso trabalhos individuais ou em grupo, no máximo, de 
4 elementos, acompanhados por um professor/formador responsável pelo 
projeto. O júri nacional do Concurso selecionará 76 projetos/trabalhos 
(referentes ao Ensino Secundário e referentes ao Ensino Universitário) para 
participarem na Mostra Nacional do Empreendedorismo, que decorrerá no 
Porto, no início de junho ( de 3 a 5 de junho) de 2019, durante a qual serão 
atribuídos os prémios aos melhores projetos/trabalhos. O Concurso Nacio-
nal de Jovens Empreendedores  é direcionado para jovens que frequentem o 
Ensino Secundário, em escolas públicas ou privadas, centros de formação 
profissional ou outras entidades formadoras que promovam ofertas de dupla 
certificação para jovens e ou jovens que frequentem o Ensino Superior, em 
universidades públicas ou privadas, ou politécnicos com idades compreendi-
das entre os 18 e os 25 anos.


