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

DATA: 30.NOV
- IUC
Liquidação, via Internet, e pagamento do Imposto 
Único de Circulação (IUC)

TRADIÇÕES ATRAÍRAM MILHARES DE PESSOAS A MAN-
GUALDE
05.11.2018 - WWW.CMMANGUALDE.PT

O fim de semana (entre 2 e 4 de novembro) foi de festejos em 
Mangualde: a Feira dos Santos, o certame mais antigo da cidade, com 
mais de 300 anos existência, atraiu milhares de pessoas às ruas do 
centro da cidade. A gastronomia, vinhos, artesanato, agropecuária, 
máquinas e alfaias agrícolas, camiões, entre outros, foram apreciados 
por todos.
«O certame centenário é uma marca do concelho de Mangualde, da 
região e do país». Uma afirmação do presidente da Câmara de 
Mangualde, João Azevedo, aquando da abertura do evento, onde 
também esteve presente a Ministra da Presidência e da Modernização 
Administrativa, Maria Manuel Marques, e o Presidente da Entidade 
Regional Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado.
 O evento foi recuperado há oito anos em prol da cultura do concelho: 
«A Super Feira dos Santos é um dos mais importantes patrimónios de 
Mangualde, ao serviço dos mangualdenses», garante João Azevedo. 
Com mais de 400 expositores, mais 100 do que em relação ao ano 
passado, a feira assume-se como uma marca regional e nacional já 
com interesse a nível internacional.

A AEM DÁ INÍCIO AO CURSO EFA - TÉCNICO/A DE LOGÍSTICA 
NÍVEL SECUNDÁRIO
Nos últimos anos a AEM - Associação Empresarial de Mangualde tem 
abraçado projetos na área da educação e formação de adultos assum-
indo o compromisso de promover cursos e desenvolver ações de 
formação destinadas ao seu tecido empresarial e à população em 
geral.  
Os cursos EFA - Educação e Formação de Adultos têm assumido um 
destaque particular para esta associação, cujo objetivo é elevar os 
níveis de qualificação escolar e profissional da população da nossa 
região e potenciando condições de empregabilidade nas empresas 
associadas.
Neste âmbito, a AEM deu início no dia 07 do presente mês, a um curso 
EFA de nível Secundário, que confere uma Dupla Certificação: Escolar 
– 12º ano de escolaridade e Profissional – Técnico(a) de Logística. 
A formação é financiada, pelo que os formandos usufruem de vários 
apoios existentes, nomeadamente: Bolsa de Formação, Subsídio de 
Alimentação, Subsídio de Transporte e Subsídio de Acolhimento e irá 
decorrer em período laboral, das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

SESSÃO INSERIDA NA SEMANA EUROPEIA DA FORMAÇÃO PRO-
FISSIONAL DECORRE EM MANGUALDE | 9 DE NOVEMBRO, 
14h00, NO AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. ALEX-
ANDRE ALVES
06.11.2018 - WWW.CMMANGUALDE.PT

CONFERÊNCIA DEDICADA AOS DESAFIOS AO FUTURO DO EMPREGO 
NA INDÚSTRIA AUTOMÓVEL CONTARÁ COM A PRESENÇA DO SECRE-
TÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
No dia 9 de novembro, sexta-feira, o Município de Mangualde receberá a 
conferência “Os Desafios ao Futuro do Emprego na Indústria 
Automóvel”. A sessão, que decorrerá no auditório da Biblioteca Munici-
pal Dr. Alexandre Alves, terá início às 14h00 e contará com a presença do 
Secretário de Estado da Economia, João Correia Neves. Esta conferên-
cia enquadra-se na programação da Semana Europeia da Formação 
Profissional.
Após a sessão de abertura conduzida por João Azevedo, Presidente do 
Município de Mangualde, seguir-se-ão vários painéis de debate: “Trab-
alho e emprego: Estratégia Europeia”, “Veículos, plataformas do futuro 
e adaptação do emprego”, “Mobilidade sustentável” e “Desafios à 
formação: novas tecnologias e aptidões adequadas…formar as qualifi-
cações do futuro”. A sessão de encerramento ficará a cargo de João 
Correia Neves, Secretário de Estado da Economia.
Durante o evento, haverá um stand e uma apresentação do Projeto 
DRIVES (Development and Research on Innovative Vocational Educa-
tional Skills). Aqui estarão presentes, para além do Município de 
Mangualde, a Universidade do Minho, o Instituto Politécnico de Viseu e a 
IDESCOM (Associação Informação, Desenvolvimento, Comunicação).

FORMAÇÃO MODULAR FINANCIADA EMPREGADOS E DESEM-
PREGADOS - NOVEMBRO
A Associação Empresarial de Mangualde na sequência da aprovação 
da CIF- Candidatura Integrada de Formação Modular para Emprega-
dos e Desempregados, submetida ao PO ISE em parceria com a CCP 
- Confederação do Comércio e Serviços de Portugal , vem por este 
meio divulgar as seguintes Ações de Formação Financiadas, com 
início previsto para Novembro:
» 5440 - Comunicação Interpessoal e Assertividade - 25 horas | UFCD 
de Nível 2 | 18H30 às 21H30 | Dias da Semana: 3ª e 4ª feiras;
» 3564 - Primeiros Socorros - 25 horas | UFCD de Nível 2| 18H30 às 
21H30 | Dias da Semana: 2ª e 5ª feiras.

Local da Formação: Centro Paroquial de Cunha Baixa
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;
- Ativos empregados com o mínimo do 6º ano de escolaridade.
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES:
Centro Paroquial de Cunha Baixa - Telefone: 232 621 115
Associação Empresarial de Mangualde - Telefone:232 618 491

MUNICÍPIO APROVOU O “MAIOR ORÇAMENTO DOS ÚLTIMOS 
ANOS”
08.11.2018 - WWW.DIARIOVISEU.PT

O presidente da Câmara de Mangualde, João Azevedo, revelou ontem 
que foi aprovado por maioria um orçamento de 26 milhões de euros para 
2019, destinado a “obras estruturantes” no concelho, como água, 
saneamento e rodovias. “É um orçamento de 26 milhões de euros, o 
maior orçamento feito nos últimos anos, muito direccionado para obras 
estruturantes que foram deixa-das ficar para trás durante muitas 
décadas e que hoje, felizmente, estamos a concretizar”, considerou 
João Azevedo.


