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 Nota Imprensa 

SEMINÁRIO DA FAPOESTEJO 

“Contabilidade e Fiscalidade/Boas práticas" 

A FAPOESTEJO – Federação das Associações de Pais das Regiões do Oeste, Lezíria do 

Tejo e Médio Tejo irá organizar um Seminário, que terá lugar no Município da Nazaré, 

na localidade dos Valado dos Frades, no dia 19 de fevereiro de 2022, onde durante 

a manhã irá promover uma ação de formação de capacitação dos dirigentes 

associativos nas áreas de contabilidade e fiscalidade, e durante a tarde abordar-se-á 

a “importância das associações de pais nas comunidades escolares e boas práticas”. 

 

A inscrição no Seminário “Contabilidade e Fiscalidade/Boas Práticas” é 

totalmente gratuita e dirigida aos dirigentes associativos, mas limitada, tendo que ser 

feita no espaço de bilheteira gratuito https://linktr.ee/Fapoestejo. 

 

O Seminário decorrerá, presencialmente, no Clube Recreativo e Beneficente 

Valadense, em Valado dos Frades, na Nazaré, mas para quem quiser assistir online, 

tem se inscrever, poderá fazê-lo assistindo na página oficial desta Federação de 

Associações de Pais. 

 

Com a realização destas iniciativas, a FAPOESTEJO procura capacitar os dirigentes 

associativos nas mais variadas áreas, uma vez que o papel do movimento associativo 

parental não se prende só com dar respostas e soluções que contribuam para o bem-

estar das crianças e jovens, do nosso país, mas também na formação de quem 

trabalha nesse sentido. 

 

O Seminário terá início pelas 10 horas, com a sessão de abertura, onde estarão 

presentes o Vereador da Educação do Município da Nazaré, Manuel Sequeira, o 

presidente da FAPOESTEJO, Rui Pires, e a Presidente da Associação de Pais Valado 

dos Frades, Joana Silva. A ação de formação sobre “Contabilidade e Fiscalidade” será 

dada pelo contabilista certificado, José Pinto de Sá. 

 

A partir das 14h30, o Presidente da CONFAP, Jorge Ascenção, falará sobre “A 

Importância das Associações de Pais nas suas Comunidades Educativas e Boas 

Práticas”. 

 

Após a intervenção de Jorge Ascenção haverá espaço para um debate para quem 

esteja presencialmente, mas também poderão participar os Pais e Encarregados de 

Educação que estejam a assistir à emissão live Facebook da FAPOESTEJO. 

JUNTOS SEREMOS MAIS ESCOLA! 

Subscrevemo-nos com elevada estima e consideração, 

Departamento de Comunicação 
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