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SEGUNDA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE
APOIO AO SETOR EMPRESARIAL LOCAL DE
ALFÂNDEGA DA ...
O Município de Alfândega da Fé lançou a segunda edição
do Programa de Apoio ao setor Empresarial Local para
ajudar o tecido económico do concelho mais afetado pelas
restrições impostas no âmbito da pandemia. O objetivo é
minimizar os impactos económico-financeiros resultantes da
situação ...

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA MANTEM
SERVIÇO PRESENCIAL E ATENDIMENTO ...

O GIAV – Gabinete de Apoio à Vítima, sediado na Liga dos
Amigos do Centro de Saúde de Alfândega da Fé, continua a
prestar atendimento presencial e telefónico 24 horas por dia
a vítimas de violência doméstica do concelho de Alfândega
da Fé, Carrazeda de Ansiães e ...

GABINETE DE APOIO AO CONSUMIDOR
AJUDOU MEIA CENTENA DE MUNÍCIPES EM...

O Município de Alfândega da Fé tem ao dispor da
população desde 2017, um gabinete de apoio ao
consumidor em estreita articulação com a DECO
(Associação de Defesa do Consumidor). Este gabinete
presta apoio aos munícipes em questões diversas, como a
faturação de ...

PROJETO ALFÂNDEGA VALORIZA PROMOVEU
A INCLUSÃO SOCIAL NO TERRITÓRIO

Foi através de uma candidatura ao Programa Escolhas 7G,

PROGRAMA DE COMBATE AO INSUCESSO
ESCOLAR FAZ ACOMPANHAMENTO
PERSONA...

A equipa do Plano Integrado e Inovador de Combate ao
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promovido pelo Alto Comissariado para as Migrações, que
nasceu o projeto Alfândega_Valoriza em março de 2019.
Através da criação de sinergias entre o Município, a Liga
dos Amigos do Centro de Saúde de Alfândega ...

Insucesso e Abandono Escolar (PIICIE) do Município de
Alfândega da Fé está a realizar ações individuais de
acompanhamento a alunos do concelho com maior risco de
abandono ou insucesso escolar. O objetivo é ...
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