FOLHA INFORMATIVA n.º 26 (maio 2019)
ESTUDO AO MOVIMENTO ASSOCIATIVO DE
LOURES

REGISTO
CENTRAL
EFETIVO (RCBE)

A Câmara Municipal de Loures, em parceria com a
Associação das Coletividades de Loures e o ISCTE-IUL,
está a realizar um estudo sociológico de caraterização
do universo atual das estruturas associativas do
Concelho de Loures, de âmbito Desportivo, Cultural,
Recreativo e Juvenil.

Está a decorrer até dia 30 de junho próximo, o período de
registo referente a esta recente obrigação declarativa, a
que as associações estão obrigadas, pela Lei n.º 89/2017,
de 21 de agosto e regulamentada pela portaria n.º
233/2018, de 31 de agosto.

Foram criados dois inquéritos por questionário (ao
Presidente da Direção e de caraterização da
Associação), cuja aplicação decorrerá até final de julho,
através de entrevistadores devidamente credenciados e
habilitados para o efeito, que se deslocarão às vossas
instalações ou a local mais conveniente, mediante
marcação, para o respetivo preenchimento.
Para a concretização deste importante estudo de
caracterização contamos com a colaboração de
todos…
RECORDAR QUE…
a 31 de maio, Dia Nacional das Coletividades, se
realizará um Conselho Municipal do Associativismo,
no Palácio Marqueses da Praia e Monforte, no Parque
Adão Barata, em Loures, pelas 20:30.

DO

BENEFICIÁRIO

O registo do beneficiário efetivo é gratuito e obrigatório
para todas as associações.
Poderão consultar toda a informação na Folha Informativa
n.º 25, sobre o RCBE ou contactar o Espaço A para
quaisquer esclarecimentos ou apoio no registo.

PLANO DE FORMAÇÃO PARA DIRIGENTES
No primeiro semestre de 2019 serão ainda realizadas no
Espaço A, mais duas ações de formação para dirigentes
associativos. Em colaboração com o Contrato Local de
Desenvolvimento Social de 3.ª Geração - Rede em
Movimento e o IPTrans – Escola Profissional de Loures
– Formação jurídica (3 de junho)
Formadora: Maria João Santos
– Gestão associativa (5 de junho)
Formadora: Tânia Gaspar
(alteração de data: de 28 de maio para 5 de junho)

CALENDÁRIO FISCAL
junho - Declaração Modelo 3 de IRS, para todos os
anexos que o compõem.
Até 10 junho – Entrega da Declaração Mensal de
Remunerações.
Até 20 junho – Entrega das importâncias retidas no mês
anterior de IRS, IRC e Imposto Selo.
Até 20 junho – Pagamento Segurança Social.
Até ao final do mês - pagamento do IUC, relativo a
veículos cujo aniversário da matrícula ocorra em junho.

Horário: das 18:30 às 21:00.
A participação é gratuita. Inscreva-se aqui.
SABIA QUE…
irá decorrer no ISCTE-IUL, no dia 30 de maio, a partir das
9h30, no auditório Afonso de Barros, a conferência
“Inovação e Co-Criação de conhecimento nas
atividades culturais e criativas”. A participação é
gratuita, mas sujeita a inscrição.
Mais informações aqui.

