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NEWS Nº 72

AGENDA

OUT/2018

DATA: 22.OUT
- IRS/IRC/SELO
Entrega das importâncias retidas e liquidadas no mês 
anterior. 

DATA: 12.NOV
- IVA
Pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado 

XXIII FEIRA DA MAÇÃ BRAVO DE ESMOLFE
03.10.2018 - WWW.CM-PENALVADOCASTELO.PT

A Câmara Municipal de Penalva do Castelo, a Junta de Freguesia de 
Esmolfe, com o apoio da FELBA – Promoção das Frutas e Legumes da 
Beira Alta promovem no dia 21 de outubro, a XXIII Feira da Maçã Bravo 
de Esmolfe, no Centro de Exposições de Produtos DOC (largo de santo 
Ildefonso).
O certame tem início pelas 9horas, com a celebração da missa campal, 
segue-se a abertura da feira, com a maçã a ser o centro das atenções.
A animação inicia às 10h30 com a atuação da Casa do Povo de Esmolfe 
e após o almoço, às 14h30 sobe ao palco o Rancho Folclórico de 
Penalva do Castelo. Por volta das 15h00, terá início a segunda edição 
do IV concurso “Delícia de Maçã Bravo de Esmolfe”, momento em que 
serão divulgados os premiados.
Para finalizar a festa a animação estará a cargo do grupo Artur & 
Márcia e seu trio.
Ao longo do dia, estão patentes diversas exposições, venda de produtos 
e artesanato local, em que a trilogia de excelência, Queijo Serra da 
Estrela, Vinho “Dão de Penalva do Castelo” e Maçã Bravo de Esmolfe 
se destaca.

FORMAÇÃO MODULAR FINANCIADA EMPREGADOS E DESEM-
PREGADOS - 17 E 24 DE OUTUBRO
Na sequência da aprovação da CIF- Candidatura Integrada de Forma-
ção Modular para Empregados e Desempregados, submetida ao PO 
ISE em parceria com a CCP - Confederação do Comércio e Serviços de 
Portugal, a AEM tem neste momento inscrições abertas para os 
cursos de:
» 5427 - Legislação laboral - contrato de trabalho/ direitos individuais 
e RGPD - 50 horas | UFCD de Nível 4 | 19H00 às 22H30  com início 
previsto a 17 de outubro;
» 0354 - Língua Inglesa - Atendimento (Nível Base) - 50 horas | UFCD 
de Nível 2| 19H00 às 22H30  com início previsto a 17 de outubro;
» 3564 - Primeiros Socorros - 25 horas | UFCD de Nível 2| 19H00 às 
22H30  com início previsto a 24 de outubro;
Faça a sua inscrição aqui: https://goo.gl/forms/2EGJfqSfIPTAbZmK2
Apoios / Regalias:
- Subsídio de alimentação por sessão de formação assistida (4,77 €);
- Documentação e material de apoio.
Destinatários:
- Adultos com idade igual ou superior a 18 anos;
- Ativos desempregados à menos de 1 ano detentores do ensino 
secundário ou superior.
UFCD’s de Nivel 2:
- Ativos empregados com o mínimo do 6º ano de escolaridade;
 UFCD’s de Nivel 4:
- Ativos empregados com o mínimo do 9º ano de escolaridade.

CENTENAS DE VISITANTES PROVARAM VISEU DÃO LAFÕES 
EM MANGUALDE - TERCEIRA EDIÇÃO DECORREU ENTRE 4 E 
6 DE OUTUBRO
08.10.2018 - WWW.CMMANGUALDE.PT

A melhor seleção de vinhos, gastronomia e produtos regionais de 
Viseu Dão Lafões atraiu centenas de pessoas a Mangualde e a partici-
par no Prove Viseu Dão Lafões, que decorreu este fim-de-semana 
prolongado, entre quinta-feira e sábado.
“Os eventos hoje, mais do que nunca, assumem um importante papel 
nesta designação de produto turístico e na sua combinação cruzada 
com o vinho, cultura, património, gastronomia e natureza.O Prove 
Viseu Dão Lafões está identificado como um dos eventos âncora do 
nosso território no âmbito de produtos turísticos integrados de base 
intermunicipal e contribui para o reconhecimento e notoriedade dos 
nossos produtos”, refere o Presidente da Comunidade Intermunicipal 
(CIM) Viseu Dão Lafões Rogério Mota Abrantes.
O programa incluiu mercado gourmet, com a melhor seleção do que a 
região e os 14 municípios têm para oferecer, incluindo os vinhos, o 
queijo, em especial o Queijo Serra da Estrela, o mel, os frutos vermel-
hos e secos, a doçaria e os bordados certificados. Também promoveu 
wine bars, conversas sobre vinho, a participação de restaurantes da 
região e teve a presença de reconhecidos chefes, como Chakall, 
Cristina Manso Preto e Diogo Rocha, em demonstrações de cozinha.

TERCEIRA FASE DE CANDIDATURAS À MEDIDA CONTRATO-
EMPREGO
02.10.2018 - WWW.AEFAFE.PT

Encontra-se a decorrer a terceira fase de candidaturas à medida 
Contrato-Emprego. Desde as 09:00 de 2 de outubro e até às 18:00 de 5 
de novembro, as empresas interessadas podem candidatar-se à 
medida, que consiste num apoio financeiro à contratação de desem-
pregados. Com uma dotação orçamental prevista de 15 milhões de 
euros, a medida Contrato-Emprego visa a concessão, à entidade 
empregadora, de um apoio financeiro à celebração de contratos de 
trabalho com desempregados inscritos no IEFP.
O Apoio financeiro é atribuído aos empregadores que celebrem contra-
tos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou supe-
rior a 12 meses, com a obrigação de darem formação profissional aos 
trabalhadores contratados.
A candidatura é efetuada no Portal Iefponline na área de gestão de 
cada entidade, através de sinalização de oferta de emprego registada 
nesse portal, desde que a mesma cumpra os requisitos de elegibili-
dade e que a empresa tenha manifestado a intenção de apresentar 
uma candidatura. Consulte o regulamento disponível na página do 
IEFP.

TURISMO DE PORTUGAL DISTINGUIDO NA ÁREA DE PRO-
MOÇÃO DO EMPREENDEDORISMO
07.10.2018 - WWW.NOTICIASAOMINUTO.PT

O projeto do Turismo de Portugal, Turismo 4.0- Programa de Apoio ao 
Empreendedorismo e Inovação, foi distinguido com o primeiro lugar 
nacional na categoria 'Promoção do Espírito de Empreendedorismo', 
dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2018.
Esta iniciativa da Comissão Europeia tem como objetivo potenciar a 
divulgação das atividades reconhecidas como boas práticas no âmbito 
da promoção da iniciativa empresarial na Europa, em que todos os 
anos o concurso identifica os melhores projetos de cada país em 
várias áreas, pela especificidade do seu contributo no desenvolvim-
ento económico e do emprego nas regiões. 


