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NEWS Nº 83

AGENDA

SETEMBRO/2019

DATA: 10.OUTUBRO
- IRS/IRC/SEG.SOCIAL
Declaração de rendimentos pagos e de retenções,
contribuições sociais e de saúde e quotizações,
referentes a setembro de 2019

DATA: 10.OUTUBRO
- IVA 
Envio da declaração periódica referente ao mês de
agosto de 2019, e anexos, para os contribuintes no
regime mensal.

Nova medida de apoio à conversão de contratos de trabalho: 
CONVERTE+ www.iefp.pt

As candidaturas decorrem de 20 de setembro a 31 de dezembro de 2019.

Foi publicada hoje a Portaria n.º 323/2019, de 19 de setembro, que cria e regula 
a medida CONVERTE+ visando, nomeadamente, prevenir e combater o desem-
prego, em particular de públicos com maior dificuldade de integração no 
mercado de trabalho, e promover a melhoria e a qualidade do emprego, 
incentivando vínculos laborais mais estáveis. Esta medida consiste num apoio 
transitório à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de 
trabalho sem termo, através da concessão, à entidade empregadora, de um 
apoio financeiro correspondente a 4 vezes a remuneração base mensal, com o 
limite de 7 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), no montante de 
€ 3.050,32 euros, que pode ser majorado. O período de candidatura decorre 
entre as 9h00 do dia 20 de setembro e as 18h00 do dia 31 de dezembro de 2019, 
nos termos do aviso de abertura divulgado neste Portal, e tem uma dotação 
orçamental de 30 milhões de euros. A candidatura deve ser efetuada por cada 
entidade através da sua área pessoal no portal iefponline, devendo ser 
efetuado o registo prévio nos casos em que as entidades ainda não estejam 
registadas. Antes de se candidatar, consulte o aviso de abertura de candida-
tura e o guia de apoio à apresentação de candidaturas, na página dos apoios à 
contratação deste Portal. Mais informações e esclarecimentos podem ser 
obtidos através do Centro de Contacto, disponível todos os dias úteis das 8h00 
às 20h00, tel: 300 010 001. 

Município de Mangualde volta a apoiar Estudantes do Ensino 
Superior do Concelho WWW.CMMANGUALDE.PT

Candidaturas: 1 de outubro a 15 de novembro
O Município de Mangualde volta a apoiar os estudantes do Ensino Superior 
residentes do concelho através da atribuição de bolsas de estudo, cuja 
situação económica do respetivo agregado familiar não lhes permita frequen-
tar um curso superior pelos seus próprios meios. Os estudantes interessados 
podem candidatar-se a estas bolsas de estudo entre 1 de outubro e 15 de 
novembro, devendo, para isso, preencher o formulário próprio e entregá-lo 
no Gabinete de Ação Social de Mangualde. A atribuição de bolsas de estudo 
por parte da Câmara Municipal é cumulativa com outras bolsas ou subsídios 
concedidos por outras instituições, desde que o valor que resulte da soma das 
mesmas não seja superior ao Indexante de Apoios Sociais (IAS), ou seja, 
419,22€. Podem candidatar-se à atribuição de bolsas de estudo os estudantes 
que preencham cumulativamente as seguintes condições:
– Alunos que concluíram com sucesso o ensino secundário e que pretendam 
ingressar na universidade;
– Provem carência de recursos económicos para início ou prosseguimento 
dos estudos;
– Ter tido aproveitamento escolar no ano letivo anterior ao da candidatura à 
bolsa, conforme condições fixadas como tal pelo órgão legal e estatutari-
amente competente do estabelecimento de ensino superior em que se encon-
tra matriculado e inscrito;
– Ter nacionalidade portuguesa ou estar autorizado a residir em Portugal 
pelos serviços competentes;
– Seja residente no Concelho de Mangualde;
– Não possua já habilitações ou cursos equivalentes àqueles que pretende 
frequentar;
– Não possuir por si ou através do seu agregado familiar, um rendimento 
mensal per capita superior ao indexante dos apoios sociais (IAS);
– Apresente toda a documentação exigida no prazo fixado no presente 
Regulamento;
– Seja estudante a tempo inteiro não exercendo profissão remunerada.
Regulamento e Boletim de Candidatura, no site da Câmara Municipal de 
Mangualde

Empresa  de Manutenção de Camiões Renault vai Instalar-se 
em Mangualdewww.jornaldocentro.pt

Uma empresa ligada à manutenção dos camiões da Renault vai instalar-se no 
concelho de Mangualde.  A novidade foi avançada ao Jornal do Centro por 
João Azevedo, presidente da Câmara local com o mandato suspenso por ser 
candidato a deputado do PS por Viseu para as legislativas de 6 de outubro.
“Ainda hoje [esta quarta-feira, 18 de setembro], tive a oportunidade de confir-
mar a existência de um compromisso com a Renault Galius/Renault Camiões 
no sentido de ir para Mangualde nos próximos meses, com a criação de 
dezenas de postos de trabalho”, disse.Com esta nova empresa da fileira 
automóvel, João Azevedo garantiu que a companhia “vai criar economia, 
emprego e atividade permanente” em Mangualde.

Formação Modular Certificada - Ativos Empregados e Desem-
pregados - Formação Ministrada na Escola Secundária Felis-
mina Alcântara
A Associação Empresarial de Mangualde na sequência da aprovação da CIF- 
Candidatura Integrada de Formação Modular para Empregados e Desem-
pregados, 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:
» 0755 - Informática - Iniciação - 25 horas | UFCD de Nível 2 | 19H00 às 22H30 
» 8307 - Inglês Básico - 25 horas | UFCD de Nível 4 | 19H00 às 22H30
Para mais informações e inscrições poderão os interessados contactar:
Rua Dr. Sebastião Alcântara
Edifício Antigo Colégio - Bloco B
3530-206 Mangualde
40.36525”N    7.473152”W
Tel: 232 618 491    Fax 232 618 495
Email: geral@aemangualde.com

8ª Edição do «Mangualde Fashion»

No dia 5 de setembro, pelas 21h00, o Largo Dr. Couto, em Mangualde, recebeu 
a 8ª edição do «Mangualde Fashion».
Este evento é 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.
O «Mangualde Fashion» é promovido pelo Município de Mangualde e conta com 
o apoio da Associação Empresarial de Mangualde.
O evento deste ano, que mais uma vez encheu por completo o Largo Dr. Couto, 
trouxe a Mangualde dois nomes bem conhecidos do mundo da moda nacional, 
as modelos Cláudia Belo e Merche Romero foram os protagonistas.


