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CALENDÁRIO FISCAL 

 

Até 10 agosto – Entrega da Declaração Mensal de 

Remunerações.  

Até 20 agosto – Entrega das importâncias retidas no mês 

anterior de IRS, IRC e Imposto Selo. 

Até 20 agosto – Pagamento Segurança Social.  

Até ao final de agosto - Pagamento do IUC, relativo a 

veículos cujo aniversário da matrícula ocorra em agosto.  

Contratos-programa de Desenvolvimento 

Desportivo 

 

A Câmara Municipal de Loures assinou, no dia 11 de 

julho, contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo com mais de 80 clubes e coletividades do 

concelho, no âmbito do Regulamento Municipal de 

Apoio ao Associativismo (RMAA) e do Programa 

Municipal Mais Desporto, com uma expressão 

financeira superior a 290 mil euros. 

 

A Vice-Presidente, Sónia Paixão, realçou os objetivos 

traçados pelo atual executivo municipal para a área do 

desporto, entre eles, “ter uma comunidade mais ativa”. 

Para isso, é necessário “incrementar a atividade física e 

desportiva, ter mais atletas federados e mais praticantes 

de desporto informal”. 

 

No final, o presidente da Câmara de Loures, Ricardo 

Leão, assinalou “a enorme dívida de gratidão” para com 

o movimento associativo. “Um concelho é tanto mais 

rico quanto mais forte for o seu movimento associativo, 

e isso deve-se à perseverança, à resiliência e à carolice 

dos dirigentes associativos do nosso concelho”, 

sublinhou. “Por isso, quando o concelho tem esta 

dinâmica, resultante do trabalho do movimento 

associativo, que muitas vezes se substitui à função do 

Estado, não é favor nenhum uma autarquia local dar o 

seu apoio. É uma obrigação”. 

 

 

 

 
A Semana Europeia do Desporto (SED) é uma 

iniciativa desenvolvida pela Comissão Europeia, 

que tem como objetivo promover o desporto e a 

atividade física em toda a Europa, junto de todos os 

cidadãos. Neste sentido são desenvolvidas e 

promovidas um conjunto de iniciativas que 

contribuem para alcançar este desígnio. O principal 

tema da campanha é ser #BEACTIVE, 

incentivando cada um a ser ativo, não só durante a 

SED, mas ao longo de todo o ano, adotando um 

estilo de vida saudável. 
 

Em 2022, a Semana Europeia do Desporto 

decorrerá de 23 a 30 de setembro.  

Pode saber mais sobre a SED aqui e no Guia em 

anexo. 
 

JUNTE-SE A NÓS! ASSOCIE-SE À SED2022 

 

Registem as vossas atividades através do seguinte 

formulário: https://forms.office.com/r/i584SAEMyh 

 

 

 

 

Constituição e Reconhecimento de uma 

Associação Juvenil 

Uma associação juvenil poderá constituir-se através 

de qualquer balcão de atendimento do serviço 

Associação na Hora ou mediante elaboração de 

escritura pública em Cartório Notarial. 

O reconhecimento de uma associação é um 

instrumento necessário para efeitos de registo e 

posterior candidatura aos programas de apoio 

previstos na Lei do Associativismo Jovem. 

Saiba mais aqui 

 

 

https://beactiveportugal.ipdj.pt/iniciativas/semana-europeia-do-desporto-2021/
https://forms.office.com/r/i584SAEMyh
https://ipdj.gov.pt/constituicao-e-reconhecimento-de-uma-associacao

