
 
 

 
 

FOLHA INFORMATIVA n.º 23 (março 2019) 

PLANO DE FORMAÇÃO PARA DIRIGENTES 

No primeiro semestre de 2019 serão realizadas no 

Espaço A, três ações de formação para dirigentes 

associativos: 

 - Comunicação e Marketing (14 de maio) 

Em colaboração com o Contrato Local de 

Desenvolvimento Social de 3ª Geração - Rede em 

Movimento e o IPTrans – Escola Profissional de Loures 

– Gestão associativa (28 de maio) 

– Formação jurídica (3 de junho) 

Horário: das 18h30 às 21h 
A participação é gratuita. Inscreva-se aqui. 

 

CALENDÁRIO FISCAL 
 

Inicio de Abril - Declaração Modelo 3 de IRS, para 

todos os anexos que o compõem. 

Até 10 abril – Entrega Declaração Mensal de 

Remunerações.  

Até 20 abril – Entrega das importâncias retidas no mês 

anterior de IRS, IRC e Imposto Selo. 

Até 20 abril – Pagamento Segurança Social.  

Até ao final do mês - pagamento do Imposto Único de 

Circulação (IUC), relativo a veículos cujo aniversário da 

matrícula ocorra em abril. 

 

RECORDAR QUE… 

No âmbito do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo – RMAA - as associações de cultura, 

desporto e juventude podem entregar as suas 

candidaturas, às diversas linhas de apoio, até ao 

próximo dia 12 de abril. 

O Regulamento e os formulários de candidatura poderão 

ser consultados aqui.  

25 DE ABRIL DE 1974 

No âmbito das comemorações dos 45 anos do 25 de Abril 

de 1974, a Autarquia quer dar expressão às iniciativas 

populares. Apela à participação do Movimento Associativo 

de Loures na celebração da data fundadora da 

democracia e a informar-nos sobre as iniciativas que 

pretendem realizar para daic@cm-loures.pt 

 
 

INFORMAR QUE… 

o RMAA, prevê a fixação, todos os anos, por despacho do 

Presidente da Câmara, dos montantes máximos para o 

apoio financeiro. 

Com entrada em vigor a 1 de março, após a sua revisão, o 

Despacho n.º 63/2019, determina no âmbito da aplicação 

do RMAA, para o ano de 2019, do total de 250.000,00 €, a 

seguinte distribuição pelas várias linhas de apoio: 

- Atividade Cultural Recreativa e Juvenil = 125.000,00 € 

- Atividade Desportiva = 35.000,00 € 

- Organização de Eventos = 17.000,00 € 

- Aquisição de Equipamentos = 15.000,00 € 

- Aquisição de Viaturas = 15.000,00 € 

- Obras de Manutenção e Conservação = 25.000,00 € 

- Outros Apoios = 17.500,00 € 
 

Estabelece ainda que eventuais valores remanescentes 

possam ser reafectados a linhas de apoio com maior 

procura, reforçando assim o apoio ao Movimento 

Associativo nos domínios em que mais necessita. 

 

https://app.cm-loures.pt/associativismo2/formacao2.aspx
https://app.cm-loures.pt/associativismo2/noticias22.aspx?cusID=881

