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NEWS Nº 82

AGENDA

AGOSTO/2019

DATA: 30.AGOSTO
- IRS/IRC/SELO
Pagamento do IRC e IRS retidos e do Imposto do Selo
referentes a julho de 2019

DATA: 31.AGOSTO
- IMI
Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis, para 
valores superiores a 500 €

No próximo dia 17 de agosto, pelas 14h30, terá lugar no 
auditório da Câmara Municipal de Mangualde, a sessão de 
divulgação da Bolsa de Terras a implementar no concelho de 
Mangualde www.cmmangualde.pt

Sessão de Divulgação terá lugar no Auditório da Câmara Municipal de 
Mangualde
No próximo dia 17 de agosto, pelas 14h30, terá lugar no auditório da Câmara 
Municipal de Mangualde, a sessão de divulgação da Bolsa de Terras a imple-
mentar no concelho de Mangualde.
A entidade promotora desta iniciativa é a Cooperativa dos Agricultores de 
Mangualde (COAPE) em parceria com a Câmara Municipal de Mangualde, 
pelo que quaisquer contactos sobre esta iniciativa devem ser realizados 
através dos endereços de email: agricultura@cmmangualde.pt ou 
cideca@coape.pt. Pode ainda entrar em contacto via telefone para os 
números 232 622 245/232 619 880 ou 966 044 487/936 793 286.
O Projeto do Bolsa de Terras tem como finalidade aumentar da superfície 
agrícola cultivada, o cultivo das terras que se encontram incultas, a criação 
de condições para o desenvolvimento da competitividade do sector agricul-
tura e pecuário através da potenciação dos recursos e condições naturais do 
concelho, combater a desertificação e o abandono das terras agrícolas e a 
fixação de população nos meios rurais do concelho.
O Projeto apresenta uma perspetiva Agro económica para o sector agrícola 
dinamizando a prática agrícola, designadamente pelo cruzamento de 
informação entre as terras não cultivadas ou abandonadas com potenciali-
dade para a exploração agrícola que se encontrem em condições de ser 
arrendadas e exploradas economicamente.

AEM - Associação Empresarial de Mangualde

Inauguradas Novas Instalações da Associação Empresarial de Mangualde a 
30 Julho de 2019
No passado dia 30 de julho, pelas 10 horas, decorreu a inauguração das novas 
instalações da Associação Empresarial de Mangualde (AEM) no edifício do 
antigo Colégio de Mangualde. O novo espaço da Associação Empresarial foi 
cedido pela Câmara Municipal de Mangualde, no âmbito da celebração de 
uma parceria entre estas duas entidades, tendo a cerimónia de inauguração 
contado com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, 
João Azevedo.
Nas palavras de João Azevedo, o edifício deu uma solução diferente para a 
AEM. “Foi um passo consolidado gradualmente”, de forma a “colocarmos 
este espaço dentro do núcleo da cidade e, mais concretamente, num espaço 
cuja história estivesse ligada à formação”.
O autarca salientou o papel que a Associação Empresarial tem desempen-
hado na formação, bem como, junto do tecido empresarial do concelho. João 
Azevedo relembrou que o concelho, nos últimos dez anos, viu nascer cerca de 
300 novas empresas, enaltecendo que “um concelho competitivo é aquele que 
proporciona às pessoas alternativas profissionais”. “A Associação Empre-
sarial de Mangualde tem como grande objetivo fortalecer o tecido empre-
sarial e comercial”, tornando-o mais competitivo.
De acordo com o Presidente da Câmara Municipal, este caminho foi uma das 
prioridades do atual executivo, esperando poder consolidar ainda mais 
investimento privado e público nos próximos anos, no concelho de 
Mangualde.

Curso de Técnico/a de Apoio Familiar e Apoio à Comunidade

O CEC – Conselho Empresarial do Centro/CCIC - Câmara de Comércio e 
Indústria do Centro em parceria com a AEM – Associação Empresarial de 
Mangualde irá desenvolver o Curso de Aprendizagem – Técnico/a de Apoio 
Familiar e Apoio à Comunidade. Os cursos de aprendizagem são cursos de 
formação profissional inicial, em alternância, dirigidos a jovens, privilegiando 
a sua inserção no mercado de trabalho e permitindo o prosseguimento de 
estudos. Confere equivalência ao 12.º ano de escolaridade, bem como uma 
certificação profissional de nível 4 da União Europeia. A designação de 
alternância advém do fato da formação decorrer entre a formação em sala e 
o posto de trabalho em empresas.
Destinatários: Jovens, com idade inferior a 25 anos e com o 3.º ciclo do ensino 
básico (9º ano) ou equivalente, ou habilitação superior ao 3.º ciclo do ensino 
básico ou equivalente, sem conclusão do ensino secundário (12º ano) ou 
equivalente.
Certificação: Curso de Dupla Certificação – Escolar e Profissional – equiva-
lente 12º ano (Nível IV)
Benefícios: - Bolsa de profissionalizaçã - Bolsa para material de estudo - 
Subsídio de alimentação - Despesas de Transporte ou subsídio de transporte 
- Subsídio de acolhimento
Início: Outubro de 2019 Local: AEM - Associação Empresarial de Mangualde
Para mais informações: Associação Empresarial de Mangualde
Rua Doutor Sebastião Alcântara - Edifício Antigo Colégio - Bloco B
3530-206 Mangualde - Localização GPS: 40.605667 -7.764486
Tel: 232 618 491/ 969512269 - Email: geral@aemangualde.com

8ª edição do «Mangualde Fashion» - 5 de Setembro de 2019

No dia 5 de setembro, às 21h00, o Largo Dr. Couto, em Mangualde, recebe a 8ª 
edição do «Mangualde Fashion». Á semelhança dos anos anteriores esta 
atividade é promovida pela autarquia mangualdense e conta com o apoio da 
Associação Empresarial de Mangualde.
Trata-se de um desfile de moda que visa promover e dinamizar o comércio e as 
marcas locais, bem como dar uma oportunidade no mundo da moda aos jovens 
que sonham enveredar por esse caminho. As manequins Merche Romenro e 
Cláudia Belo vão subir ao palco numa noite em que a moda é rainha. Envolve 
vários representantes de lojas de roupa e acessórios, ourivesarias e relojoar-
ias, sapatarias, cabeleireiros, ópticas, entre outros. No desfilhe estarão 
representadas as marcas Carlinha Pronto a Vestir, Filipe Coelho Produção 
Fotográfica, Pereirinha Ourivesaria, Salão Lenita, Nova Gente Cabeleireiros, 
Fátima Abrantes, Xock, Soft, Konsenso, Rodeo Company Sportswear, Rodeo 
Company Kids, Somnium, Papelaria Adrião, Sapataria Fernandos, OMB, Ergov-
isão, Isabelles, Galerias Morais, Rossio 77. Wisdom Clothe, Pacheco Oculista, 
Raf&Tom Roupa e acessérios, Vitó Moda Jovem e Maria Carmelina.

Projeto “mais Vida” chegou às aldeias da Freguesia 

A Junta de Freguesia de Mangualde dinamizou o projeto “mais Vida” que visa 
a Promoção da Saúde e do Envelhecimento Ativo e combater o isolamento. 
Pretendeu-se ir ao encontro das pessoas, nas suas localidades tendo sido  
avaliados alguns parâmetros vitais, nomeadamente a Tensão Arterial, 
Glicemia e Peso. 
“O objetivo passa por sensibilizar as pessoas para uma melhor qualidade de 
vida, aproximar as populações para uma resposta social mais eficaz, integra-
ção e implicação dos idosos na vida social e igualdade de oportunidades. 
Pretende-se realizar um diagnóstico de situação e posteriormente trabalhar 
com a ação social da Câmara Municipal de Mangualde,  analisando e 
encaminhando cada caso de forma a conseguirmos ajuda diferenciada.”, 
refere o Presidente da UFMMCA, Marco Almeida.


