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Editorial

Tendo em conta a realização do Campeonato do Mundo de Futebol que 
este ano teve lugar na África do Sul, a ACICB com o apoio da Câmara 
Municipal de Castelo Branco procedeu à instalação de um écran gigante 

no centro da cidade por forma a proporcionar à população albicastrense não 
só a visualização dos jogos da Selecção Nacional Portuguesa, como de mo-
mentos de convívio que estes momentos sempre proporcionam.

Quis o destino que “Os Navegadores” tivessem sido eliminados nos quartos 
de final da prova pela fortíssima selecção espanhola, interrompendo assim 
uma iniciativa que estava prevista ser levada até à final, assim os comandados 
de Carlos Queiroz tivessem seguido em frente.

De falta de apoio não se podem queixar os jogadores portugueses. Um 
pouco por todo o país a onda vermelha e verde tudo fez para que tivessem 
conseguido ir mais além.

Mundial 
ao vivo 

no 
centro da cidade

A Associação Comercial e Industrial de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão 
e Idanha-a-Nova tem novos horários de atendimento aos associados e 
ao público. Os serviços da associação passaram a estar abertos nos dias 

úteis das 9h30m às 18 horas, sem encerramento para almoço.
A medida tomada pela nova direcção de Adelino Minhós “pretende dar 

resposta a um dos compromissos eleitorais que definiu para este mandato e 
proporcionar a máxima comodidade a todos aqueles que pretendam solicitar 
os nossos serviços ou contactar connosco pelos mais variados motivos”, re-
velou o presidente da associação em comunicado.

Associação tem novo
horário de funcionamento

A situação económica da nossa região, na 
qual, a ACICB, está implantada, ou seja os 
concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de 
Ródão e Idanha-a-Nova, não se afasta muito do 
que se passa pelo país fora. De facto, sente-
se uma crise socioeconómica profunda, com 
muitas empresas já encerradas e muitas outras 
atravessando sérias dificuldades, do que não 
deixará de resultar ainda a perda de mais pos-
tos de trabalho, com as consequências sociais 
inerentes.

Sendo esta a realidade penso que mais impor-
tante do que fazer já o diagnóstico, é sabermos 
como inverter a actual situação afim de que 
possamos vislumbrar um futuro socioeconómi-
co menos sombrio. 

Sobre este aspecto, julgo importante que se 
faça antes uma avaliação dos erros cometidos 
que nos conduziram à situação em que nos en-
contramos e que, na minha opinião, passaram 
pela injecção, do poder político, nas nossas 
sociedades, de uma forte cultura de facilida-
des, que nos conduziu a atitudes opostas às 
que seriam necessárias para dispormos de um 
bom grau competitivo, nesta sociedade global 
cada vez mais concorrencial. Acontece que de 
tal cultura resultou, entre outros aspectos, uma 
forte concentração dos canais de comércio, a 
prática de remunerações irrealistas que condu-
zem a que tenhamos que pagar alguns factores 
produtivos mais caros do que outros povos e a 
realização de investimentos com muito baixas 
taxas de ocupação.

Sendo assim, entendo que para a inversão 
necessária é fundamental que se passe a uma 
cultura realista atacando os nossos pontos fra-
cos. Entre estes, julgo que é fundamental que 
se corrijam as remunerações exageradas de 
certas classes e dirigentes, o que pode passar 
pela criação de uma tributação autónoma pe-
sada sobre remunerações e reformas acima de 
determinado valor, pela criação de mecanismos 
administrativos que aligeirem a concentração 
dos canais de comércio e pela injecção, quer 
no Estado, quer mesmo nos privados, de prin-
cípios que conduzam a evitar a realização de 
investimentos que não permitam boas taxas 
de utilização. 

Apesar das nossas dificuldades ainda tenho 
esperança que o bom senso acabe por se impor 
e que os nossos políticos se unam para tomar 
as necessárias medidas que invertam as nossas 
actuais dificuldades, pois se o não fizerem en-
tendo que o nosso povo pagará muito caro os 
exageros cometidos no passado.

Adelino Minhós
Presidente da ACICB

Uma visão sobre a actual
situação económica da região
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Esta associação levou a efeito na semana 
de 28 de Junho a 4 de Julho uma semana 
gastronómica, tendo por base a confecção 

de cabrito. A Semana do Cabrito, como o evento 
foi baptizado, teve como finalidade a promoção 
de uma das especialidades mais características e 
apreciadas da famosa cozinha beirã, despertan-
do nos apreciadores não apenas a curiosidade 
em participar num evento de extrema qualidade, 
como de valorizar os sabores e as valiosas receitas 
que se colocaram à disposição da população.

Este evento contou com a inestimável cola-
boração de um conjunto de restaurantes desta 
zona do país e inseriu-se no âmbito das acções 
de formação (Cursos EFA, mais precisamente o 
Curso de Turismo Ambiental e Rural) que esta 
associação tem levado a efeito ao longo dos 
últimos meses. Formação que, como se sabe, é 
uma das apostas fortes desta associação.

O cabrito veio assim reinar à mesa de 14 res-
taurantes numa rota gastronómica que pretende 

Foram os seguintes os 
restaurantes aderentes à 
Semana do Cabrito organi-
zada pela ACICB entre 28 
de Junho e 4 de Julho, bem 
assim como as sugestões 
turísticas que se fizeram 
para o mesmo período: 
28 de Junho: Almoço – 
Restaurante “Praça Velha”. 
Sugestão turística: visita 
ao Museu Cargaleiro. Jan-
tar – Restaurante “English 
Savoy”. Sugestão turística: 
Desfrute de um passeio 
de barco no Tejo durante 
a tarde. Dia 29 de Junho: 
Almoço – “Restaurante Srª 
de Mércules”. Sugestão 
turística: Conheça a Ermi-
da da Nossa Senhora de 
Mércules. Jantar – Restau-
rante “Pinguim”. Sugestão 
turística: Capela do Espírito 
Santo. Dia 30 de Junho: 
Almoço – “ Hotel Rainha D. 
Amélia - Restaurante Varan-
da Real”. Sugestão turística: 
Visite o Museu Francisco 
Tavares Proença Júnior. 
Jantar – Restaurante “En-
costa do Castelo”. Sugestão 
turística: Visite o Castelo 
da cidade. Dia 1 de Julho: 
Almoço – Restaurante “Te-
lheiro”. Sugestão turística: 
Conheça o Jardim do Paço. 
Jantar – Restaurante “Pali-
tão”. Sugestão turística: Sé 
Catedral da Castelo Branco. 
Dia 2 de Julho: Almoço – 
“Restaurante o Ferreiro”. 
Sugestão turística: Museu 
de Arte Sacra e a Igreja da 
Sr.ª da Graça. Jantar – “Res-
taurante “Subúrbio”. Suges-
tão turística: Zona de Lazer 
e respectiva lagoa. Dia 3 
de Julho: Almoço – Restau-
rante “A Forja do Ferreiro”. 
Sugestão turística: Parque 
da Cidade. Jantar – Restau-
rante “A Muralha”. Sugestão 
turística: Conheça a Mura-
lha de Castelo Branco. Dia 
4 de Julho: Almoço – “Her-
dade do Regato” (Póvoa de 
Rio de Moinhos). Sugestão 
turística: Descubra a Barra-
gem de Stª Águeda. Jantar 
– Restaurante “Domus”. 
Sugestão turística: Um pas-
seio pelo Centro Cívico de 
Castelo Branco.

Restaurantes 
aderentes

e sugestões 
apresentadas SSemana do Cabrito emana do Cabrito 

colocou à mesa um colocou à mesa um 
mundo de saboresmundo de sabores

salientar as qualidades desta especialidade bei-
rã, mas também chamar a atenção das pessoas 
para as potencialidades turísticas desta zona do 
país. Em cada dia, por isso, sugeriram-se também 
locais a visitar, para que os participantes neste 
evento pudessem também desfrutar não só da 
cidade albicastrense como de outros belíssimos 
locais que a envolvem, como destacou na altura 
do evento o presidente da associação, Adelino 
Minhós. Este responsável referiu também a este 
propósito À comunicação social regional que 
“estamos a desenvolver um trabalho de fundo 
para que os comerciantes possam participar em 
iniciativas que sejam positivas para as actividades 
que desenvolvem e, simultaneamente, tentamos 
proporcionar à cidade momentos que levem as 
pessoas a desfrutar daquilo que de melhor lhes 
podemos oferecer”.

Ao longo desta semana despertou-se a gula dos 
albicastrenses e das gentes que nos visitaram, 
mas também os restantes sentidos.



Notícias ACICB Pág. 4Pág. 4

A direcção da Associação Comercial, Industrial e Serviços de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão está 
a apoiar a candidatura das Portas de Ródão às “7 Maravi-

lhas Naturais de Portugal”, uma das 21 finalistas do concurso, 
na categoria de Zonas Aquáticas Não Marinhas.

Em recente reunião da direcção com a presidente da Câmara 
Municipal de Vila Velha de Ródão, Maria do Carmo Sequeira, entre 
outros assuntos, “ficou expresso que a ACICB tudo irá fazer para 
a promoção desta nossa maravilha natural, procurando sensibi-
lizar não só os seus associados, como a população em geral, no 
sentido de todos se empenharem na votação que está a decorrer, 
ajudando as Portas de Ródão a alcançar um lugar de relevo”.

Esta Associação confia em que “é de todo o interesse para esta 

AACICB apoia a CICB apoia a 
candidatura das candidatura das 
Portas de RódãoPortas de Ródão

região do país que as suas maravilhas sejam potenciadas e que 
a população e os empresários sintam também como sua esta 
competição, na medida em que tudo aquilo que vier a ser feito 
em prol do Turismo regional terá, obviamente, repercussões na 
actividade económica”.

Milhares de folhetos estão já a ser distribuídos pelos associa-
dos e pela população, para que todos possam engrossar o já 
importante número de apoiantes desta causa.

As votações, recorde-se, podem ser feitas na internet, através 
do endereço electrónico http://www.7maravilhas.sapo.pt/#/pt/
votacao, por SMS, escrevendo 717 no corpo da mensagem e 
enviando depois para o número 68933, ou ainda por telefone, 
ligando o 760302717.

A ACICB enviou em Março uma carta ao secretário de Es-
tado do Emprego e Formação Profissional, Valter Lemos, 
pedindo-lhe esclarecimentos sobre as novas exigências 

impostas às empresas, por força da portaria n.º 55/2010, no que 
se refere ao relatório sobre os quadros de pessoal. Acontece que 
estas exigências “as obriga a substituir os quadros de pessoal 
e o relatório que é normalmente entregue pelas empresas de 
higiene, segurança e saúde no trabalho por um Relatório Úni-
co, que contém uma série de anexos, muito mais exigente em 
termos dos dados que têm que se disponibilizar, que deve ser 
entregue entre os dias 15 de Março e 15 de Abril, com os dados 
de Dezembro, entre outros”.

Para a ACICB, estas alterações publicadas a 21 de Janeiro 
“não fazem sentido e vêem complicar mais a vida às empresas, 
tornando-as menos competitivas”, além de que os prazos são 
apertados e trazem “um acréscimo de custos administrativos”.

Na prática, segundo a missiva, a vida das empresas complica-se 

Carta à tutela sobre o Relatório Único
porque “neste período têm uma grande sobrecarga administrativa, 
com fechos das contabilidades e respectivos relatórios, este ano 
muito agravado com a implementação do CNC, o que deveria 
aconselhar que tal relatório passasse para depois de Junho”. 
Além disso, “há pelo menos um anexo, que embora não tenha 
que ser enviado este ano, para ser satisfeito no próximo, teriam 
já as empresas que se ter preparado desde o início do ano, o que 
passa por alterações profundas de programas informáticos, para 
além de que muita da informação nele contida, só com muitos 
custos administrativos pode ser obtida”.

A ACICB acrescenta ainda que, no anexo F (Informação sobre 
prestadores de serviço), se exige “informação em relação aos pres-
tadores de serviço, singulares e mesmo, incompreensivelmente, co-
lectivos, dados que são quase impossíveis de serem conseguidos”, 
como sejam “o CAE do serviço respectivo, as datas de início e fim 
da prestação de serviços, bem como o número de horas afectas à 
actividade em tais serviços”.
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Chama-se Guia de Compras e Descon-
tos e é um livro que garante descon-
tos que variam entre os 5 e os 100 

por cento em mais de 50 estabelecimentos 
do comércio tradicional de Castelo Bran-
co. A aposta é da Associação Comercial 
e Industrial de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Vila Velha de Ródão (ACICB) e foi 
apresentada durante o certame Beira Baixa 
- Sabores de Perdição que recentemente 
decorreu na cidade albicastrense.

O novo guia custa dois euros e assegura 
oito descontos comerciais em cada um 
dos estabelecimentos aderentes, os quais 
abrangem várias áreas como a Moda (des-
de o vestuário ao calçado, roupa interior, 
joalharia e relojoaria, material desportivo e 
óptico); Construção e comércio (produtos 
de drogaria e construção; design de inte-
riores; produtos de higiene ou papelaria); 
Serviços (agências de viagens, design e 
comunicação, aluguer de automóveis, ca-
beleireiros, ginásios, educação, costura, 
energias e lavandarias); e Hotelaria (hotéis, 
bares e restauração).

Adelino Minhós, presidente da direcção, 
considera que esta é uma aposta que tem 
duas vertentes: “divulgar e potenciar o 
comércio tradicional, e criar uma base de 
dados dos consumidores, de forma poder-
mos promover o nosso comércio e as nos-
sas lojas”. Aquele responsável lembra que 
a Associação está já a pensar em avançar 
para uma outra edição mais abrangente.

Para já foram lançados dois mil exem-
plares, os quais começaram a ser vendidos 
ao preço simbólico de dois euros durante 

CComércio tradicional omércio tradicional 
com descontoscom descontos

garantidosgarantidos

o Beira Baixa - Sabores de Perdição, mas 
que podem ser adquiridos quer nos estabe-
lecimentos aderentes, quer na Associação. 
Nuno Vaz, membro da direcção da ACICB, 
lembra que a Associação está com uma 
forte dinâmica. “Este é um dos primei-
ros projectos que concretizámos. Vamos 
desenvolver todos os esforços para que 
possamos fazer mais lançamentos de ini-
ciativas semelhantes, de forma a promover 
o comércio tradicional”, sublinha.

Aquele responsável, que coordenou 
este trabalho, explica que o Guia consiste 
“num sistema de vales de descontos que 
tem como finalidade promover e divulgar 
o comércio, espaços de lazer e serviços de 
Castelo Branco, permitindo aos seus utili-
zadores o acesso a esses descontos”. Ou-
tra das mais valias do Guia diz respeito ao 
cartão, de carácter vitalício, que surge com 
o livro e que garante um desconto de cinco 
por cento em todas as lojas aderentes.

Autarquia apoia
Para o presidente da Câmara de Castelo 

Branco, Joaquim Morão, o lançamento des-
te Guia é mais um contributo para apoiar o 
comércio local. “São iniciativas como estas 
que devem ser repetidas, já que o comércio 
local não consegue competir com as grandes 
superfícies de forma isolada. E cabe à Asso-
ciação Comercial fomentar e desenvolver ac-
tividades como esta. Da nossa parte há total 
disponibilidade para as apoiar”, refere.

As palavras de Joaquim Morão vêm ao 
encontro daquilo que o autarca escreve 
no livro agora apresentado: “o comércio 
tradicional é um segmento de mercado 

de importância vital para a cidade, para o 
concelho e para o país. Na nossa perspec-
tiva o Comércio Tradicional tem que se 
reafirmar pela qualidade, pela diferença e 
originalidade dos produtos que disponibi-
liza, modernizando-se sem perder a auten-
ticidade e a tradição que o distingue”.

Joaquim Morão considera ainda que é 
importante que o Comércio Tradicional sai-
ba aproveitar os apoios locais, nacionais e 
comunitários, para se valorizar e potenciar 
o que tem de melhor. O livro agora apre-
sentado vem também ao encontro doutro 
factor que o autarca considera importante 
e que pela necessidade dos comerciantes 
se organizarem e trabalharem em conjunto 
para a sua promoção.
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A ACICB realizou um protocolo com a 
empresa “Promover – Consultores”, 
no sentido desta ajudar os associa-

dos que assim o desejassem a elaborar as 
suas candidaturas ao Modcom – Programa 
de Incentivos ao Comércio, que teve a sua 

quinta fase, com termino a 12 de Março.
Neste sentido, a ACICB convidou os asso-

ciados a participar numa sessão de esclare-
cimento sobre esta temática. Esta reunião 
decorreu na noite do dia 24 de Fevereiro.
Alfredo da Silva, à época presidente da di-
recção da ACICB, explicou que “o objecti-

vo é sensibilizar o máximo dos associados 
para estes aproveitarem os instrumentos 

que têm disponíveis, como é o caso do 
Modcom”.

Protocolo em 
Fevereiro

para promover
MODCOM

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos Con-
celhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão (ACICB) em Fevereiro deste ano manifestou a sua 

discórdia relativamente aos horários de funcionamento tão alar-
gados para estabelecimentos comerciais e de serviços, incluindo 
aos domingos e feriados.

Esta opinião integrou o parecer que foi solicitado à ACICB pela Câ-
mara Municipal de Castelo Branco, sobre o Projecto de Regulamento 
de períodos de abertura e funcionamento de estabelecimentos de 
venda ao público e prestação de serviços.

Sublinhou na altura a Associação que “a procura hoje disponí-
vel não tem dimensão que justifique uma abertura generalizada 

HHorários deorários de
estabelecimentosestabelecimentos
e serviçose serviços

do comércio para além das 20H00, nem nos dias de semana, nem 
aos domingos, o que resultará na abertura apenas de estabeleci-
mentos de média dimensão, pertencentes aos grandes grupos, ou 
os que não cumprem a lei do trabalho”, adiantando que “apesar 
de vários políticos afirmarem que é necessário apoiar a pequena 
dimensão empresarial, tudo fazem para acabar com ela”.

Alertou ainda a ACICB para o facto dos estabelecimentos de 
maior dimensão se abastecerem nas grandes cadeias de com-
pras, que adquirem os produtos no estrangeiro, “o que penaliza 
a nossa indústria e agricultura, com consequências nefastas 
ainda ao nível do desemprego, ao mesmo tempo que aumenta 
a dependência de consumo face ao exterior”.
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A Associação Comercial, Industrial e de Serviços dos Con-
celhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão realizou em finais de Janeiro na cidade albicastren-

se, duas feiras numa só. A Feira dos Saldos e a Feira Medieval 
levaram animação ao Centro Cívico de Castelo Branco, com um 
conjunto de acções, onde não faltou muita animação. “Sentimos 
que o centro da cidade tem sofrido alguma desertificação e com 
estas iniciativas podemos contribuir para que retome a dinâmica 
de outros tempos”, referiu na altura à imprensa Alfredo da Silva, 
então presidente da ACICB.

E para que ninguém se sentisse prejudicado, a Associação 
solicitou autorização especial à autarquia, para que o comércio 
pudesse abrir as suas portas ao domingo. 

Feira dos Saldos e Medieval animam Devesa
Tudo começou no dia 30, sábado, pelas 10H00. Por esta 

altura foi efectuada a leitura do Foral de Pedro Alvito. A partir 
daqui e ao longo do dia decorreram diversos espectáculos 
com o grupo ‘Pifaradas e Zabumbadas’. Também o grupo 
de teatro Váatão participou no evento e houve ainda Dança 
Tribal, Dança do Ventre e Espectáculo de Fogo. No domin-
go o programa foi idêntico, e começou com a actuação do 
Grupo de Percussão da escola Cidade de Castelo Branco, 
contando-se ainda com a participação de um grupo de con-
certinas e cavaquinhos.

Dois dias de muita animação que contaram também com a 
participação das escolas Afonso de Paiva e Escola Tecnológica e 
Profissional de Castelo Branco, ETEPA.

Adelino Minhós foi eleito o novo pre-
sidente da Associação Comercial, 
Industrial e de Serviços dos Con-

celhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova 
e Vila Velha de Ródão (ACICB), sendo o 
sucessor de Alfredo da Silva Correia, que 
ocupou o cargo nos últimos 16 anos. A lista 
B, liderada por este arquitecto, venceu as 
eleições, com uma vantagem de apenas 
três votos em relação à lista A de António 
Carvalho. No acto eleitoral votaram 257 
sócios, tendo a lista B 126 votos, contra 
os 123 da lista A. Houve ainda cinco votos 
nulos e três brancos.

O até aqui presidente da direcção, 
Alfredo da Silva Correia, é agora o novo 
presidente da assembleia-geral, tendo 
conquistado 126 votos, contra os 122 do 
candidato da lista A. Aqui houve seis votos 
nulos e três votos brancos. O conselho 
fiscal passa a ter como presidente Adriano 
Martins, eleito com 126 votos contra os 
122 do candidato da lista A. Nesta urna 
foram contados oito votos nulos e um voto 
em branco.

Contados os votos, Adelino Minhós 
reconheceu que esperava dificuldades 
no confronto com uma lista “que estava 
plenamente instalada dentro da ACICB”. 
António Carvalho confessou-se “feliz pela 
participação significativa dos sócios”, 
dizendo que “desta vez houve umas ver-
dadeiras eleições, por concorrer mais de 
uma lista”.

A equipa liderada por Adelino Minhós 
anunciou de imediato pretende começar 
pela organização interna da associação, 
em aspectos tão simples como reunir os 
contactos dos associados, para que estes 
possam receber informação de uma forma 
mais eficaz. Outra ideia é a realização de 

António Car-
valho e Adelino 
Minhós lideraram 
as duas listas can-
didatas à suces-
são de Alfredo 
da Silva na presi-
dência da Asso-
ciação Comercial 
e Industrial de 
Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e 
Vila Velha de Ró-
dão (ACICB). Esta 
foi a primeira vez 
nos últimos anos 
em que duas lis-
tas se apresenta-
ram a sufrágio.

A votação ficou 
marcada para o 
dia 29 de Março 
e os candidatos 
apresentaram os 
nomes constan-
tes das suas lis-
tas. A lista A tinha 
António da Silva 
Carvalho como 
candidato à pre-
sidência da direc-
ção, Manuel Seiça 
para a liderança 
da assembleia-
geral e Manuel 
António Magro ao 
conselho fiscal. 
Adelino Minhós 
foi o candida-
to a presidente 
pela lista B, com 
Adriano Martins 
ao conselho fiscal 
e Alfredo da Sil-
va Correia como 
candidato à as-
sembleia-geral.

Duas listas
candidatas 
aos corpos 

sociais Adelino Minhós 
sucede a

Alfredo da Silva

um inquérito a todos os comerciantes.
Em vista está também uma alteração nos estatutos. “Achamos 

que os estatutos devem ser revistos para aligeirar estas coisas e 
para ser mais fácil as pessoas exercerem o seu direito de voto”, 
revelou à imprensa o novo presidente na própria noite eleitoral, 
depois de conhecidos os resultados.
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Marcas e modelos de Castelo Branco deram espectáculo

MModa da cidade desfi

A A Associação Comercial de Castelo Bran-Associação Comercial de Castelo Bran-
co, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão co, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão 
((ACICBACICB) levou a efeito no Centro Cívico ) levou a efeito no Centro Cívico 

albicastrense um desfile de moda na noite do albicastrense um desfile de moda na noite do 
passado dia 26 de Junho. Diversas marcas e mo-passado dia 26 de Junho. Diversas marcas e mo-
delos da cidade proporcionaram um excelente delos da cidade proporcionaram um excelente 
espectáculo, mostrando as suas potencialidades espectáculo, mostrando as suas potencialidades 
a uma plateia que encheu o espaço de anfiteatro a uma plateia que encheu o espaço de anfiteatro 
natural ali existente.natural ali existente.

Desfile de Moda onde foram também apresen-Desfile de Moda onde foram também apresen-
tados os trabalhos efectuados pelos finalistas tados os trabalhos efectuados pelos finalistas 
da Escola Superior de Artes de Castelo Branco da Escola Superior de Artes de Castelo Branco 
e onde participaram em momentos de grande e onde participaram em momentos de grande 
animação o grupo de teatro Váatão e o grupo animação o grupo de teatro Váatão e o grupo 
musical Velha Gaiteira. musical Velha Gaiteira. 

A apresentação deste desfile esteve a cargo A apresentação deste desfile esteve a cargo 
de Cristina Martins (Preço Certo) e Jorge Esteves de Cristina Martins (Preço Certo) e Jorge Esteves 
(RTP), que ajudaram a elevar o nível deste acon-(RTP), que ajudaram a elevar o nível deste acon-
tecimento, onde participaram e colaboraram no tecimento, onde participaram e colaboraram no 
mesmo um importante conjunto de empresas e mesmo um importante conjunto de empresas e 
marcas presentes na cidade de Castelo Branco: marcas presentes na cidade de Castelo Branco: 
Gisela Cabeleireira; Detalhes & Design; Marina Gisela Cabeleireira; Detalhes & Design; Marina 
Cabeleireiros II; Semibreve; Trijoca; Petit Pata-Cabeleireiros II; Semibreve; Trijoca; Petit Pata-
pon; Espaço Moda; Polichinelo; Boutique Zaza; pon; Espaço Moda; Polichinelo; Boutique Zaza; 
Laury Gallery; Fabiu’s; Revolution; Well Stores; Laury Gallery; Fabiu’s; Revolution; Well Stores; 
Goya; e Orion Boutique.Goya; e Orion Boutique.

A anteceder a este evento teve lugar a ceri-A anteceder a este evento teve lugar a ceri-
mónia da entrega dos certificados dos 2 cursos mónia da entrega dos certificados dos 2 cursos 
promovidos pela ACICB de formação de adultos promovidos pela ACICB de formação de adultos 
(o Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural, (o Curso Técnico de Turismo Ambiental e Rural, 
14 formandos, e o Curso de Técnico de Logís-14 formandos, e o Curso de Técnico de Logís-
tica e Armazenagem, 13 formandos). Diversas tica e Armazenagem, 13 formandos). Diversas 
entidades convidadas, entre elas a Câmara e a entidades convidadas, entre elas a Câmara e a 
Junta de Freguesia de Castelo Branco, partici-Junta de Freguesia de Castelo Branco, partici-
param juntamente com elementos dos corpos param juntamente com elementos dos corpos 
sociais da ACICB na entrega dos diplomas, ten-sociais da ACICB na entrega dos diplomas, ten-
do os formandos subido ao palco como forma do os formandos subido ao palco como forma 
de reconhecimento pelo trabalho efectuado ao de reconhecimento pelo trabalho efectuado ao 
longo desta formação.longo desta formação.

Adelino Minhós, presidente da Adelino Minhós, presidente da ACICBACICB estava  estava 
naturalmente satisfeito com esta realização, pelo naturalmente satisfeito com esta realização, pelo 
impacto que a mesma teve junto do público e impacto que a mesma teve junto do público e 
por esta ter demonstrado o excelente trabalho por esta ter demonstrado o excelente trabalho 
que se realiza nesta cidade. “Os excelentes que se realiza nesta cidade. “Os excelentes 
profissionais que temos neste sector deram profissionais que temos neste sector deram 
aqui uma prova de toda a sua capacidade e aqui uma prova de toda a sua capacidade e 
versatilidade, dando corpo a um evento que versatilidade, dando corpo a um evento que 
deixou todos os que nele participaram e aos deixou todos os que nele participaram e aos 
que assistiram satisfeitos”, disse, prometendo que assistiram satisfeitos”, disse, prometendo 
daqui em diante continuar a apostar neste tipo daqui em diante continuar a apostar neste tipo 
de eventos, bem como na formação quer dos de eventos, bem como na formação quer dos 
quadros das empresas desta zona do país, quer quadros das empresas desta zona do país, quer 
da população em geral. da população em geral. 
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M ila no Centro Cívico
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A Iniciativa Emprego 2010, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros nº 5/2010, 
integra um conjunto de medidas que visam, no contexto particular da crise económica 
internacional e da situação do mercado de trabalho, estimular a criação de emprego e 

promover a inserção profissional de desempregados.
Orientadas para promover e apoiar a manutenção do emprego, a inserção de jovens no mer-

cado de trabalho, a criação de emprego e o combate ao desemprego, destacam-se, de entre as 
17 medidas que integram esta iniciativa, os instrumentos de apoio à manutenção do emprego 
e redução da precariedade, apoio à contratação de trabalhadores, apoio à inserção profissional 
de jovens, apoio à inserção profissional de públicos particularmente vulneráveis e, ainda, os 
instrumentos de Apoio à Criação de Empresas e do Próprio Emprego por desempregados. 

O Portal Emprego 2010 é um meio privilegiado para que todos possam conhecer e beneficiar 
das medidas criadas. De fácil utilização, possibilita que, com autonomia e de forma pró-activa, 
os cidadãos e as entidades empregadoras se informem e possam aceder às Medidas que melhor 
respondem aos seus interesses.

Medidas para ENTIDADES EMPREGADORAS
Apoios à Manutenção do Emprego e Redução da Precariedade
•  Apoio à Redução da Precariedade no Emprego
•  Redução de 1% da Taxa Contributiva para 2010
Apoios à Contratação
•  Apoio à Contratação sem Termo
•  Apoio à Contratação a Termo
•  Apoio à Contratação de Ex-Estagiários
Estágios Profissionais
•  Estágios Profissionais para Licenciados
•  Estágios Profissionais - Formações Qualificantes de Níveis 3 e 4 
•  Estágios Profissionais Qualificação – Emprego
•  Estágios INOV-JOVEM
•  Estágios INOV-SOCIAL
•  Estágios INOV-ENERGI@
•  Estágios INOV-EXPORT
Apoios à Inserção Profissional
•  Contrato Emprego - Inserção
•  Contrato Emprego – Inserção+
Medidas para CIDADÃOS
Apoios à Criação de Empresas e do Próprio Emprego
•  Apoio à Criação de Empresas
•  Apoio à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de Prestações de Desemprego
Apoios à Manutenção do Emprego e à Contratação
•  Apoio à Contratação sem Termo
•  Apoio à Contratação a Termo
•  Apoio à Contratação de Ex-Estagiários
•  Apoio à Redução da Precariedade no Emprego
Estágios Profissionais
•  Estágios Profissionais para Licenciados
•  Estágios Profissionais - Formações Qualificantes de Níveis 3 e 4 
•  Estágios Profissionais Qualificação – Emprego
•  Estágios INOV-JOVEM
•  Estágios INOV-SOCIAL
•  Estágios INOV-ENERGI@
•  Estágios INOV-EXPORT
Apoios à Inserção Profissional
•  Contrato Emprego - Inserção
•  Contrato Emprego – Inserção+
Para mais informações sobre a Iniciativa Emprego 2010, pode contactar o Instituto de Em-

prego e Formação Profissional (IEFP) ou o Centro Distrital de Segurança Social, ou através do 
endereço www.emprego2010.gov.pt

NOVOS HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
A Câmara Municipal de Castelo Branco, para efeitos do disposto no artigo 118º do Código 

do Procedimento Administrativo, submeteu à apreciação pública o Projecto de Regulamento 
dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços.

………
Artigo 2.º
Objecto
A fixação dos períodos de abertura e funcionamento dos estabelecimentos de venda ao 

público e de prestação de serviços situados no concelho de Castelo Branco constantes do artigo 
3.º, rege-se pelas disposições do presente regulamento.

Artigo 3.º
Classificação dos estabelecimentos
Para efeitos de fixação dos respectivos períodos de funcionamento, os estabelecimentos 

comerciais são classificados em grupos.
1 – Pertencem ao 1.º Grupo os estabelecimentos de venda ao público e de prestação de 

serviços, incluindo os localizados em centros comerciais, designadamente:
a) Agências de viagens e turismo;
b) Aluguer de veículos automóveis;
c) Armeiros;
d) Artesanato;
e) Artigos de desporto, campismo e lazer;
f) Barbearias e cabeleireiros;
g) Centros Comerciais e similares;
h) Charcutarias;
i) Drogarias e Perfumarias;
j) Electrodomésticos e venda de gás;
K) Espaços cibernéticos;
l) Estabelecimentos de venda de automóveis e motociclos;
m) Ferragens, tintas, vernizes e produtos similares;
n) Floristas, plantas, sementes e produtos destinados a agricultura;
o) Frutarias;
p) Ginásios de manutenção física, Institutos de beleza/massagens;
q) Instrumentos musicais;
r) Laboratórios de análises clínicas e meios auxiliares de diagnóstico;
s) Lavandarias e tinturarias;
t) Livrarias, papelarias, revistas e brinquedos;
u) Lojas de calçado;
v) Lojas de chapelaria;
x) Lojas de Malhas, confecções, pronto-a-vestir;
w) Lojas de marroquinaria e artigos de viagem;
y) Lojas de material informático, eléctrico e de escritório;
z) Lojas de material óptico, fotografia, cinematografia e instrumentos de precisão;
aa) Lojas de material de aeromodelismo, afins e respectivos acessórios;
bb) Lojas de retrosaria;
cc) Lojas de têxteis;
dd) Lojas de venda de animais;
ee) Lojas/clubes de vídeos;
ff) Louças e vidros;
gg) Materiais de construção e revestimento;
hh) Mercearias;
ii) Minimercados, supermercados e hipermercados;
jj) Mobiliário e artigos de decoração;

GOVERNO LANÇA NOVOS
APOIOS AO EMPREGO

kk) Oficinas de reparações;
ll) Ourivesarias e relojoarias;
mm) Peixarias;
nn) Produtos ortopédicos;
oo) Sasicharias;
pp) Tabacarias;
qq) Talhos;
rr) Têxteis para o lar e revestimentos;
ss) Tipografias;
tt) Estabelecimentos afins dos referidos nas alíneas anteriores.
2 – Pertencem ao 2.º Grupo, os seguintes estabelecimentos:
a) Bares e “pubs”;
b) Boutiques de pão quente;
c) Cafés;
d) Cafetarias;
e) Casas de chá;
f) Casas de pasto;
g) Cervejarias;
h) Confeitarias;
i) Eat-driver;
j) Fast – food;
k) Gelatarias;
l) Lojas de conveniência;
m) Marisqueiras;
n) Pastelarias e padarias;
o) Pizzarias;
p) Restaurantes;
q) Estabelecimentos de self-service;
r) Snack-bar;
s) Tabernas;
t) Estabelecimentos de take-away;
u) Estabelecimentos afins dos referidos nas alíneas anteriores.
3 – Pertencem ao 3.º Grupo, os seguintes estabelecimentos:
a) “Cabarets” e Clubes Nocturnos;
b) “Boites”, “Dancings/Night-Clubs”;
c) Discotecas;
d) Casas de fados;
e) Estabelecimentos afins dos referidos nas alíneas anteriores.
f) Salas de Jogos.
4 – Pertencem ao 4.º Grupo os seguintes estabelecimentos:
a) Centros Médicos e de Enfermagem;
b) Agências Funerárias;
c) Hotéis e Similares;
d) Farmácias;
e) Postos de abastecimento de combustíveis.
5 – Pertencem ao 5.º Grupo, os seguintes estabelecimentos:
a) Cinemas;
b) Teatros;
c) Estabelecimentos Similares aos das alíneas anteriores.
Artigo 4.º
Regime geral de abertura e Funcionamento
1 – O período de funcionamento dos grupos indicados no artigo 3.º tem os seguintes limites 

máximos:
a) 1.º Grupo – Entre as 6 e as 24 horas de todos os dias da semana, com excepção dos hi-

permercados que deverão obedecer ao estipulado na Portaria n.º 153/96, de 15 de Maio.
b) 2.º Grupo – Entre as 6 e as 2 horas de todos os dias da semana.
c) 3.º Grupo – Entre as 8 e as 4 horas de todos os dias da semana, com excepção das salas 

de jogos.
d) 4.º Grupo – Entre as 0 e as 24 horas de todos os dias da semana, excepção das farmácias 

que obedecerão a horário escalas de serviço legalmente estabelecidas.
e) 5.º Grupo – Entre as 9 e as 4 horas de todos os dias da semana.

2 – Os estabelecimentos de salas de jogos referidos no n.º 3 do artigo 3.º e as máquinas e/
secções de jogos dentro de estabelecimentos de quaisquer ramos de actividade têm um horário 
máximo de funcionamento entre as 10 e as 24 horas de todos os dias da semana.

3 – As lojas de conveniência devem possuir um horário de funcionamento de, pelo menos, 
dezoito horas, por dia, de acordo com a Portaria n.º 154/96, de 15 de Maio e têm um horário 
máximo de funcionamento entre as 6 e as 2 horas de todos os dias da semana.

4 – Os estabelecimentos situados em estações e terminais rodoviários, ferroviários, aéreos 
ou marítimos, bem como em postos abastecedores de combustível de funcionamento contínuo, 
poderão ter um serviço permanente.

5 – As grandes superfícies comerciais contínuas, tal como definidas no Decreto-Lei n.º 258/92, 
de 20 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 83/95, de 26 de Abril, poderão 
funcionar dentro dos limites horários estabelecidos na Portaria n.º 153/96, de 15 de Maio, do 
Ministério da Economia.

………
Artigo 19.º
Início da vigência
O presente regulamento entra em vigor decorridos 15 dias sobre a sua publicação.
Devido ao facto do presente Regulamento ser demasiado extenso, a ACICB tem ao seu dispor, 

o mesmo, para consulta.

AUMENTO DAS TAXAS DO IVA
Entrou em vigor no passado dia 1 de Julho - a Lei n.º 12-A/2010, publicada em Suplemento 

ao Diário da Republica n.º 125, I Série, de 30 de Junho, a qual consagra, entre outras medidas, 
uma subida das taxas de IVA: 

a taxa de IVA reduzida passa de 5% para 6%, a taxa intermédia de 12% para 13% e a taxa 
normal de 20% para 21%; também as taxas de IVA aplicáveis nos Açores e da Madeira sofrem 
um aumento, passando a taxa intermédia de 8% para 9% e, a taxa normal de 14% para 15%, 
mantendo-se, porém, a taxa reduzida em 4%.

NOVAS TABELAS DO IRS
As novas tabelas de retenção na fonte ficaram da seguinte forma:
Nova Tabela
Rendimento colectável (euros) Taxas (percentagem)
    Normal (A)   Média (B)
Até 4 793   11,08    11,08
De mais de 4 793 até 7 250 13,58    11,9304
De mais de 7 250 até 17 979 24,08    19,1829
De mais de 17 979 até 41 349 34,88    28,1789
De mais de 41 349 até 59 926 37,38    31,0296
De mais de 59 926 até 64 623 40,88    31,7452
Superior a 64 623 até 150 000 42,88    38,0800
Superior a 150 000  45,88  

Confirmadas no Orçamento do Estado, as tabelas de taxas de IRS sofreram uma actualização 
de 0,8%. Quer isto dizer que se foi aumentado em mais de 0,8% poderá subir de escalão de 
imposto no próximo ano.
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O II FlashFoot – Torneio de Futsal Solidário teve lugar no 
fim-de-semana de 11 a 13 de Junho e contou com o 
apoio da ACICB. As inscrições para este evento, cuja 

primeira edição já tinha sido um um êxito, superaram todas as 
expectativas e a edição deste ano contou com a participação de 
22 equipas. A organização do evento pertenceu à Voluntariado 
Solidário, Associação de Apoio e Desenvolvimento e à imagem 
do que já sucedera na edição inaugural da prova, os objectivos 
passaram pela divulgação dos projectos da associação, angaria-
ção de fundos para o desenvolvimento desses mesmos projectos 
e, simultaneamente, atendendo às fortes ligações entre estas 
entidades e o Banco Alimentar Contra a Fome, “pretendeu-se 
sensibilizar empresas, instituições e público em geral para a 

AACICB apoiouCICB apoiou
golos solidáriosgolos solidários
no II FlashFootno II FlashFoot

necessidade de, durante este fim-de-semana, entregarem no 
Pavilhão Municipal alimentos (leite, cereais e outros) que serão 
encaminhados para este banco”, como referiu Rui Custódio, da 
Voluntariado Solidário.

Já relativamente à parte mais competitiva desta edição do tor-
neio, a equipa Luís Marques Mediação Seguros foi a grande vence-
dora, ultrapassando na final os Guardiões da Luz por 2-1, depois 
de na meia-final terem ultrapassado a Associação da Carapalha 
por 5-1. Em terceiro lugar acabou por ficar a equipa Talho Maria 
Jesus que se impôs à Associação da Carapalha. Os presidentes da 
Junta de Freguesia de Castelo Branco, Jorge Neves, e da ACICB, 
Adelino Minhós, participaram juntamente com os patrocinadores 
do torneio na entrega de prémios final.
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FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL
Caro Associado,

A ACICB no âmbito do Programa Operacional do potencial Humano (POPH), vai desenvolver 
Formações Modulares Certificadas dirigidas a activos empregados. 

As formações modulares constituem uma oferta de Unidades de Formação de Curta Duração, 
que poderão ser capitalizáveis para a obtenção de qualificações constantes do Catálogo Nacional 
de Qualificações e permitem a aquisição de conhecimentos em determinadas áreas consideradas 
fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo.

Com o objectivo de servir melhor os nossos Associados, estas acções permitem, ainda, 
às empresas o cumprimento da obrigação legal, de proporcionar aos seus colaboradores um 
mínimo de 35 horas de formação anual, de acordo com a Lei 7/2009, art.º 130 e 131, do novo 
código do trabalho.

Todos os formandos beneficiam do subsídio de refeição (4,27�/dia), de acordo com a 
legislação em vigor à data da candidatura, e Certificado de Qualificações, não havendo para a 
empresa qualquer tipo de encargo.

As inscrições, só para os Associados da ACICB, estarão abertas até dia 30 de Agosto. Após 
esta data, vão ser abertas ao público em geral, pois não podemos correr o risco de não serem 
aproveitados os fundos comunitários para o desenvolvimento da nossa região.

Condições de Acesso:
Percursos nível básico (2): adultos com habilitação escolar até ao 9º ano;
Percursos nível secundário (3): adultos com habilitação escolar entre o 9º ano e o 12º ano.

Estão abertas inscrições para as seguintes acções:

Cursos de Educação e Formação de Adultos (Cursos EFA)
Dê um Passo à Frente no seu Futuro!
Inscrições para cursos EFA (equivalência ao 12º ano – certificação profissional nível III
A ACICB no âmbito dos Cursos de Educação e Formação de Adultos está a receber inscrições 

para o curso Técnico de Logística de 1.845 horas.

Objectivos
Os Cursos EFA constituem uma oferta de educação e formação para adultos que pretendam 

elevar as suas qualificações. Estes cursos desenvolvem-se segundo percursos de dupla certifi-
cação, escolar e profissional.

Destinatários
Candidatos empregados que pretendam completar o 12º ano de escolaridade, com habilitação 

escolar mínima equivalente ao 9º ano de escolaridade. 

Local e Horário
A formação irá decorrer nas instalações da ACICB em Castelo Branco, em horário pós-

laboral.

Condições de participação
- Subsídio de alimentação por dia efectivo de formação
- Subsídio de transporte* | Subsídio de alojamento*
* Se aplicável.

Para Informações e Inscrições contacte:
ACICB – Associação Com., Industrial e Serviços de C. Branco, Idanha-a-Nova e Vila Ve-

lha de Ródão
Rua Senhora da Piedade, Lote 4 – A – 1º - 6000-279 Castelo Branco

Telefone: 272 329 802/3   �   Fax: 272 329 790  �   E-mail: geral@acicb.pt
Acções Co-Financiadas pelo FSE e Estado Português

Nº 
ACÇÕES ACCÃO NÍVEL Nº 

HORAS 

2 Técnicas de merchandising 2/3 50 
5 Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho – conceitos básicos 2/3 25 
1 Comunicação interpessoal – Comunicação assertiva 2/3 50 
1 Atendimento 2/3 50 
1 Língua Inglesa - atendimento 2/3 50 
1 Língua Inglesa – vendas 3 50 
1 Sistemas de controlo e de gestão de stocks 3 50 
1 Língua Inglesa – informação, coordenação e controlo 3 50 
1 Tipos de eventos e de organizadores de eventos 3 25 
3 Aplicações Informáticas – processamento de texto 3 25 
3 Aplicações Informáticas – folha de cálculo 3 25 
1 Aplicações Informáticas – apresentações gráficas 3 25 
2 Gestão de eventos 3 50 
1 Gestão do tempo 3 25 
1 Legislação na empresa 3 25 
1 Atendimento de clientes na recepção 3 50 
1 Imagem pessoal e comunicação com o cliente 3 50 
2 Processador de texto 2 50 
2 Folha de cálculo 2 50 
3 Internet – navegação 2 25 
1 Criação de sites 2 50 

 

ESTADO PORTUGUÊS 

Face à necessidade urgente de qualificar os recursos humanos ligados ao sector alimentar, 
decorrente dos sucessivos regulamentos que têm vindo a ser publicados em legislação especí-
fica e cujas normas estão a ser veementemente fiscalizadas pela ASAE, conforme é do vosso 
conhecimento, a ACICB em colaboração com o Centro de Formação Profissional para o Sector 
Alimentar (CFPSA), entidade acreditada e reconhecida nesta matéria pelas entidades regulado-
ras e fiscalizadoras, tem vindo a desenvolver acções de formação ligadas ao sector alimentar, 
realizadas nas nossas instalações e destinadas aos nossos associados.

Neste âmbito o plano de formação contempla as seguintes acções:
1. Higiene e Segurança Alimentar – 25 horas (obrigatório para manipuladores de ali-

mentos/ Regulamento 852/2004)
2. Higiene e Segurança Alimentar no Sector das Carnes – 15 horas (programa e manual 

aprovados pela Direcção Geral de Veterinária, dando acesso ao Cartão de Manipulador de 
Carnes, emitido pela FNACC, obrigatório a partir de Julho/2008)

3. Segurança Alimentar – 25 horas
4. Higiene e Segurança no Trabalho para Trabalhadores Designados – 35 horas (apro-

vado pelo ISHST) dirigido a empresas com menos de 10 trabalhadores
O custo de inscrição de cada participante é de 70 � + IVA (à taxa legal em vigor) para só-

cios.
Até ao momento, foram já realizadas seis acções, quatro de Higiene e Segurança Alimentar 

p/ manipuladores de alimentos e três de Higiene e Segurança Alimentar no Sector das Carnes. 
Caso esteja interessado em participar, contacte os nossos serviços na Rua Sra. da Piedade, 

Lote 4-A-1º em Castelo Branco, por telefone 272 329 802 ou por e-mail acicb@mail.telepac.pt.

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL NO

SECTOR ALIMENTAR

CALENDÁRIO FISCAL 
 

AGOSTO 2010 
 

DIA OBRIGAÇÕES FISCAIS

10 IVA
Regime normal mensal – Fim do prazo de entrega das declarações relativas às operações efectuadas 
no mês de Junho no exercício da sua actividade, na valor estabelecido na alínea a) do nº 1 do artº 
40 do CIVA, no ano civil anterior. 

Modelo 11 
Fim do prazo de entrega da declaração modelo 11 pelos Notários, Conservadores, Secretários 
Judiciais, e Secretários de Justiça das relações dos actos praticados, no mês anterior. 

16 IVA
Regime normal trimestral – Fim do prazo de entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 
trimestre anterior. 

Segurança Social 
Pagamento da contribuição relativa a Julho, por trabalhadores independentes e empresários. 

20 IRS/IRC e Imposto do Selo 
Fim do prazo de entrega da Declaração de Retenções na Fonte IRS/IRC e Imposto do Selo com as 
retenções efectuadas no mês anterior. 

Data limite do pagamento das retenções efectuadas no mês anterior, declaradas na Declaração de 
Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

31 IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação – IUC, relativo a veículos à data do 
aniversário da matrícula que ocorra no presente mês (substitui os anteriores Imposto Municipal 
sobre Veículos e os impostos de circulação e camionagem). As pessoas singulares poderão solicitar a 
liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 

SETEMBRO 2010 
 

SSETEMBRO 2010 
 

DIA OBRIGAÇÕES FISCAIS

10 IVA
Regime normal mensal – Fim do prazo de entrega das declarações relativas às operações efectuadas 
no mês de Julho no exercício da sua actividade, na valor estabelecido na alínea a) do nº 1 do artº 
40 do CIVA, no ano civil anterior. 

Modelo 11 
Fim do prazo de entrega da declaração modelo 11 pelos Notários, Conservadores, Secretários 
Judiciais, e Secretários de Justiça das relações dos actos praticados, no mês anterior. 

15 Segurança Social 
Pagamento da contribuição relativa a Agosto, por trabalhadores independentes e empresários. 

20 IRS/IRC e Imposto do Selo 
Fim do prazo da entrega da Declaração de Retenções na Fonte IRS/IRC e Imposto do Selo com as 
retenções efectuadas no mês anterior. 

Data limite do pagamento das retenções efectuadas no mês anterior, declaradas na Declaração de 
Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

IRS – PAGAMENTOS POR CONTA

Segundo pagamento por conta relativo ao exercício do ano 2009, para os sujeitos passivos com 
rendimentos da categoria B (rendimentos empresariais e profissionais). 

30 IRC– PAGAMENTO POR CONTA

Segundo pagamento por conta do imposto relativo ao ano de 2009 ou entrega da declaração de 
limitação do pagamento por conta. 

Imposto Municipal sobre Imóveis 
Pagamento da segunda prestação, quando não tenha sido paga a totalidade do imposto devido na 
primeira prestação. 

IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação – IUC, relativo a veículos à data do 
aniversário da matrícula que ocorra no presente mês (substitui os anteriores Imposto Municipal 
sobre Veículos e os impostos de circulação e camionagem). As pessoas singulares poderão solicitar a 
liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 

CALENDÁRIO FISCAL
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OOUTUBRO 2010 
 

DIA OBRIGAÇÕES FISCAIS

11 IVA
Regime normal mensal – Fim do prazo de entrega das declarações relativas às operações efectuadas 
no mês de Agosto no exercício da sua actividade, no valor estabelecido na alínea a) do nº 1 do artº 
40 do CIVA, no ano civil anterior. 

Modelo 11 
Fim do prazo da entrega da declaração modelo 11 pelos Notários, Conservadores, Secretários 
Judiciais, e Secretários de Justiça das relações dos actos praticados, no mês anterior. 

15 Segurança Social 
Pagamento da contribuição relativa a Setembro, por trabalhadores independentes e empresários. 

20 IRS/IRC e Imposto do Selo 
Fim do prazo de entrega da Declaração de Retenções na Fonte IRS/IRC e Imposto do Selo com as 
retenções efectuadas no mês anterior. 

Data limite do pagamento das retenções efectuadas no mês anterior, declaradas na Declaração de 
Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

31 IRC – PAGAMENTO ESPECIAL POR CONTA

Segunda prestação do Pagamento Especial por conta relativo ao exercício do ano 2009 para as 
entidades que exerçam actividade comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável, excepto os sujeitos passivos abrangidos pelo regime simplificado. 

IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação – IUC, relativo a veículos à data do 
aniversário da matrícula que ocorra no presente mês (substitui os anteriores Imposto Municipal 
sobre Veículos e os impostos de circulação e camionagem). As pessoas singulares poderão solicitar a 
liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 

NNOVEMBRO 2010 
 

DIA OBRIGAÇÕES FISCAIS

10 IVA
Regime normal mensal – Fim do prazo de entrega das declarações relativas às operações efectuadas 
no mês de Setembro no exercício da sua actividade, no valor estabelecido na alínea a) do nº 1 do 
artº 40 do CIVA, no ano civil anterior. 

Modelo 11 
Fim do prazo de entrega da declaração modelo 11 pelos Notários, Conservadores, Secretários 
Judiciais, e Secretários de Justiça das relações dos actos praticados, no mês anterior. 

15 IVA
Regime normal trimestral – Fim do prazo de entrega da declaração periódica de IVA relativa ao 
trimestre anterior. 

Segurança Social 
Pagamento da contribuição relativa a Outubro, por trabalhadores independentes e empresários. 

22 IRS/IRC e Imposto do Selo 
Fim do prazo de entrega da Declaração de Retenções na Fonte IRS/IRC e Imposto do Selo com as 
retenções efectuadas no mês anterior. 

Data limite do pagamento das retenções efectuadas no mês anterior, declaradas na Declaração de 
Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

30 IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação – IUC, relativo a veículos à data do 
aniversário da matrícula que ocorra no presente mês (substitui os anteriores Imposto Municipal 
sobre Veículos e os impostos de circulação e camionagem). As pessoas singulares poderão solicitar a 
liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 

DDEZEMBRO 2010 
 

DIA OBRIGAÇÕES FISCAIS

10 IVA
Regime normal mensal – Fim do prazo de entrega das declarações relativas às operações efectuadas 
no mês de Outubro no exercício da sua actividade, no valor estabelecido na alínea a) do nº 1 do 
artº40 do CIVA, no ano civil anterior. 

Modelo 11 
Fim do prazo de entrega da declaração modelo 11 pelos Notários, Conservadores, Secretários 
Judiciais, e Secretários de Justiça das relações dos actos praticados, no mês anterior. 

15 Segurança Social 
Pagamento da contribuição relativa a Novembro, por trabalhadores independentes e empresários. 

20 IRS/IRC e Imposto do Selo 
Fim do prazo de entrega da Declaração de Retenções na Fonte IRS/IRC e Imposto do Selo com as 
retenções efectuadas no mês anterior. 

Data limite do pagamento das retenções efectuadas no mês anterior, declaradas na Declaração de 
Retenções na Fonte de IRS/IRC e Imposto do Selo. 

IRS – PAGAMENTOS POR CONTA

Terceiro pagamento por conta relativo ao exercício do ano 2009 para os sujeitos passivos com 
rendimentos da categoria B (rendimentos empresariais e profissionais). 

31 IRC
Terceiro pagamento por conta do imposto relativo ao ano de 2009 ou entrega da declaração de 
limitação do pagamento por conta. 

IUC
Data limite do pagamento do Imposto Único de Circulação – IUC, relativo a veículos à data do 
aniversário da matrícula que ocorra no presente mês (substitui os anteriores Imposto Municipal 
sobre Veículos e os impostos de circulação e camionagem). As pessoas singulares poderão solicitar a 
liquidação em qualquer Serviço de Finanças. 

NOTAS:
Os valores monetários expressos nas guias ou declarações devem ser indicados em euros.
Não foram considerados os feriados municipais. As informações constantes deste documento 

são passíveis de ser alteradas, nomeadamente nos prazos, por força de legislação que vier a 
ser produzida.

LIVRO DE RECLAMAÇÕES
Na sequência das alterações recentemente introduzidas pelo Decreto-Lei nº 371/2007, de 

6.11, foram também publicadas alterações à portaria que aprovou o modelo, edição, preço, 
fornecimento e distribuição do livro de reclamações.

Assim, através da Portaria nº 70/2008, de 23.1, foi aperfeiçoada a folha de reclamações pela 
introdução de novos elementos de identificação e actualizadas as referências feitas ao Instituto 
do Consumidor, que passou a integrar a administração directa do Estado com a designação de 
Direcção-Geral do Consumidor.

Passou a referir-se expressamente que o livro de reclamações pode ser vendido pelas associa-
ções representativas dos profissionais dos sectores de actividade abrangidos pela obrigatoriedade 
de existência do mesmo.

Lembramos que a recente alteração ao referido diploma que exige a existência e disponibi-
lização do livro de reclamações, introduzida pelo Decreto-Lei nº 371/2007, visou a obrigação 
geral, para todos o fornecedores de bens ou prestadores de serviços, de o possuírem e o dispo-
nibilizarem nos respectivos estabelecimentos.

São pressupostos desta obrigação a existência de um estabelecimento físico, fixo ou per-
manente, o contacto directo com o público e o fornecimento de um bem ou a prestação de um 
serviço.

Alertamos também para o facto, de a Entidade Competente das devidas reclamações, no 
sector de Hotelaria, ser a ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, sita na Avenida 
Conde Valbom nº 98 – 1050-070 Lisboa, que deve estar descriminado na folha que se encontra 
exposta, anexa ao livro de reclamações.    

A aquisição do referido Livro de Reclamações pode ser feita nos serviços desta Associação, 
dentro das horas normais de expediente, das 9,30h às 18h.

Para quaisquer informações ou esclarecimentos, é favor dirigirem-se aos nossos serviços 
sitos na Rua Senhora da Piedade, Lote 4 – A – 1º, em Castelo Branco, ou através do Telefone: 
272 329 802/3, Fax: 272 329 790 ou E-mail: acicb@mail.telepac.pt.

OBRIGAÇÕES QUE DEVEM SER CUMPRIDAS EM GERAL E PELOS ASSOCIADOS DA ACICB 
EM PARTICULAR

� Afixação dos Horários, de harmonia com a legislação, de Funcionamento dos Estabeleci-
mentos em locais visíveis e legíveis;

� Afixação de Horários de Trabalho, de harmonia com a Lei, em local visível, desde que 
tenham trabalhadores ao serviço;

� Afixação dos preços de venda (Tabelas) de bens ou serviços, em lugares visíveis e legíveis. 
Não é permitido rasuras nas referidas tabelas;

� Afixação de Avisos de obrigação e de informação diversificada, em especial nos estabele-
cimentos de Restauração e de Bebidas;

� Existência de Livro de Reclamações;
� Em período de Saldos afixação dos respectivos descontos, em lugar visível e legível, quer 

em percentagem ou valores nominais, e ainda a indicação do início e do termo;
� Existência de extintores contra incêndio, em condições de funcionamento dos respectivos 

prazos de validade (um ano), com a respectiva sinalização;
� Existência das respectivas Licenças de Utilização, emitidas pelas Câmaras Municipais dos 

estabelecimentos comerciais, de serviços de Restauração e de Bebidas, instalados nos respec-
tivos Concelhos;

� Projectos de segurança contra risco de incêndio e estudo acústico, aprovação e instala-
ção;

� Certificação pela Protecção Civil dos Projectos instalados contra risco de incêndio;
� Saídas de emergência com sinaléticas devidamente iluminadas electricamente nas respec-

tivas portas de serviço;
� Medição e Avaliação de Ruídos (Estabelecimento de Bebidas e da Restauração); 
� Existência de telefone ligado à rede fixa;
� Afixação de tabelas de preços nos estabelecimentos de Restauração e Bebidas. As referidas 

tabelas não podem ser rasuradas;
� Conservação de produtos, em especial aqueles que se destinam à alimentação, de harmonia 

com as normas regulamentares para o efeito, da saúde pública (HACCP);
� Cumprimento dos planos de limpeza e desinfecção dos estabelecimentos;
� Existência de Alvarás de Licenciamento, ou outros documentos comprovativos, por cada 

ramo de Actividade, emitidos pelas Câmaras Municipais.
� Instalações Sanitárias em pleno funcionamento de higiene e arejamento.
� Comunicação da existência de estabelecimentos de Venda ao Público e da Prestação de 

Serviços, bem como do respectivo encerramento, à Direcção Geral da Empresa ou à Direcção 
Geral das Actividades Económicas.

CCAADDAASSTTRROO CCOOMMEERRCCIIAALL

Decreto-Lei N.º 277/86, de 4 de Setembro 

O Que é? 

Um ficheiro de recolha de informação, onde são identificados os estabelecimentos 
comerciais, sua localização, número de trabalhadores, área de venda e actividade 
económica e comercial exercida. 

A Quem se destina? 

            Comércio  .  Por Grosso 
            Comércio  .  Retalho 
            Aos Comerciantes  .  Equiparados a Retalhistas 
                                        .  Agentes de Comércio 

Que Objectivos visa? 

. Melhor conhecimento do mercado e dos comerciantes; 

. Informação de base para estudos sectoriais; 

. Definição de novas políticas comerciais; 

. Apoio ao comerciante na modernização do comércio.  

O Cadastro Comercial é:

   obrigatório;       fácil;       gratuito;       ... do seu interesse. 

... se ainda não o fez inscreva o seu estabelecimento 

... se o recebeu de trespasse promova a alteração de inscrição

NOTA: OS CADASTROS COMERCIAIS COM DATA DE VALIDADE ATRIBUÍDA PELA 

D.G.C.C. ATÉ 31/12/94, DEVEM SER ACTUALIZADOS.
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A ASSOCIAÇÃO TEM AO SEU SERVIÇO
OS SEGUINTES SERVIÇOS:

OBJECTIVOS
Promover e contribuir para o harmónico desenvolvimento Técnico, Económico e Social da 

região em que se encontra inserida;
Desenvolver os diversos sectores a que pertencem os seus associados em conformidade com 

os interesses daqueles e da Economia Nacional;
Promover e apoiar os contactos comerciais com os mercados externos, quer proporcionando 

aos associados do Sector Comercial o conhecimento dos produtos estrangeiros, quer divulgando 
os produtos das industrias dos associados em mercados internacionais;

Colaborar atentamente com a Administração Pública na definição da política Sócio Econó-
mica, em matéria de relações de trabalho, Segurança Social, desenvolvimento regional, crédito, 
investimento, comércio externo, fiscalidade e em quaisquer outros assuntos para que a sua 
colaboração seja solicitada.

Representar os seus associados perante quaisquer entidades públicas e privadas.

APOIO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Cadastros Comerciais
Cadastros Industriais
Cartões de Pessoa Colectiva
Certificados de Admissibilidade de denominação Social
Dísticos e Avisos Informativos decretados por Lei
Elaboração e acompanhamento de Processos de Licenciamento de Estabelecimentos
Fornecimento e venda de Livros de Reclamações
Horários de Funcionamento para os Estabelecimentos de venda ao Público
Isenção de Horários de Trabalho para Empregados
Isenção de Horários de Viaturas
Licenças de Toldos e Publicidade Luminosa
Licenças de Obras Camarárias
Licenças de Contrastaria
Participação oficial nas vistorias aos Estabelecimentos
Processos de Avaliação e Medição de Ruídos
Processos de Segurança contra Risco de Incêndio
Processos de Auto Controlo Alimentar (HACCP)
Tabelas de Preços de Venda ao Consumidor
Acompanhamento e encaminhamento de Processos de Contra-Ordenação
Apoio e acompanhamento personalizado aos Associados (informação, tratamento e execução 

de todo o sistema burocrático)
  
APOIO JURÍDICO
Serviço prestado diariamente pelo Advogado no seu escritório, sito na Rua João Carlos Abru-

nhosa, 20 – 1º , Castelo Branco.
- Contratos de Trabalho e Arrendamento 
- Escrituras Públicas 
- Apoio em matéria de Direito Comercial, Fiscal e Laboral  
- Outros assuntos relacionados com o Sector Empresarial

APOIO MÉDICO
A Associação dispõe de 1 médico de clínica geral que presta assistência médica, com marcação 

prévia na sede da ACICB, através dos Telefones: 272 329 802 / 3 e Fax: 272 329 790.
      
Horário de Funcionamento:
- Segunda-feira 10 h
- Terça-feira 10 h
- Quarta-feira 9h30 
- Sexta-feira às 10 h

APOIO TÉCNICO – GABINETE DE APOIO TÉCNICO EMPRESARIAL
Consultoria Económica e Financeira
. Consultoria sobre projectos de investimentos para a criação e modernização de empresas 

no âmbito dos Sistemas de Incentivos e outros.
. Recepção, análise, avaliação e vistorias de candidaturas ao Regime de Apoio às Microem-

presas – acompanhamento. 
. Elaboração e acompanhamento de candidaturas ao Projecto Especial de Urbanismo Co-

mercial, ou outros.
. Elaboração de candidaturas a estagiários no âmbito dos Estágios Profissionais. 

Formação Profissional
. Formações Modulares Certificadas dirigidas a activos empregados.
. Curso de Educação e Formação de Adultos dirigidas a activos empregados que pretendam 

completar o 12º ano de escolaridade.

Inserção na Vida Activa  
. Serviço de apoio que promove a integração ou reintegração profissional

Marketing e Imagem
. Campanhas de animação e dinamização comercial 
. Concurso Montras 
. Promoção de Seminários, Fóruns e Colóquios 
. Boletim Informativo 

CONTACTOS
ACICB
Rua Senhora da Piedade, Lote 4 – A – 1º, 6000-279 Castelo Branco
Telefone: 272 329 802/3  -  Fax: 272 329 790  -  E-mail: geral@acicb.pt  -  www.acicb.pt
SALDOS, PROMOÇÕES E LIQUIDAÇÕES  
Decreto-Lei n.º 70/2007, de 26/3
Novas Regras 

VENDA EM SALDOS – a venda em saldos só pode realizar-se nos períodos compreendidos 

entre 15 de Julho a 15 de Setembro. É proibida a venda em saldos de produtos expressamente 
adquiridos para esse efeito presumindo-se, em tal situação, os produtos adquiridos e recepciona-
dos no estabelecimento comercial pela primeira vez ou no mês anterior ao período de redução. 
Os produtos à venda em saldos não podem ter sido objecto, no decurso do mês anterior ao 
início do período, de redução de qualquer oferta de venda com redução de preço ou de condi-
ções mais vantajosas. Na venda em saldos devem ser cumpridas as disposições constantes da 
respectiva legislação.

PROMOÇÕES – a venda promovida a preços inferiores, ou em condições mais vantajosas às 
que anteriormente eram praticadas, com vista a potenciar a venda de determinados produtos, 
ou ao lançamento de um produto não comercializado anteriormente.

LIQUIDAÇÃO – a venda de produtos com carácter excepcional, no todo ou em parte das 
existências no estabelecimento, resultantes da ocorrência de vários motivos (decisão judicial; 
cessação total ou parcial da actividade; mudança de ramo de actividade; trespasse ou cessão 
de exploração; realização de obras, ou danos provocados nas existências por motivo de força 
maior.

ANÚNCIO DA VENDA
Na oferta para a venda de produtos com redução de preço, deverá ser indicada de forma 

visível e inequívoca:
. Qual a modalidade da venda;
. O início da venda e o período de duração;
Os produtos com redução de preço devem estar separados dos restantes produtos à venda 

no estabelecimento.
É proibido anunciar e vender produtos com redução de preço, os que forem adquiridos após 

a data de iniciação, mesmo que o seu preço venha a ser igual ao praticado durante o período 
da venda com redução.

A redução do preço de venda deve ser real, com referência ao preço anteriormente praticado, 
ou seja ao preço mais baixo praticado durante os trinta (30) dias anteriores, ao início da venda 
com redução de preço.

AFIXAÇÃO DE PREÇOS
- Os letreiros, etiquetas ou listas, devem exibir, de forma bem visível, o novo preço e o preço 

anteriormente praticado, ou em substituição deste último, a percentagem de redução.
- Tratando-se de um conjunto de produtos perfeitamente identificados, pode ser indicada, em 

substituição do novo preço, a percentagem de redução, uniformemente aplicada, ou um preço 
único para o conjunto, mantendo-se sempre nos produtos que o compõem o preço inicial.

SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
O Comerciante pode, de acordo com o consumidor, proceder à substituição do produto 

adquirido, independentemente das razões, desde que:
- O estado de conservação do produto corresponda ao do momento em que foi adquirido 

pelo consumidor no estabelecimento;
- Seja apresentado o comprovativo da compra, com indicação expressa da possibilidade de 

efectuar a substituição do produto;
- Seja efectuada pelo menos nos primeiros cinco (5) dias úteis, a contar da data da respectiva 

aquisição.

PRODUTOS COM DEFEITO
A venda de produtos com defeito deve ser anunciada de forma inequívoca, por meio de 

letreiros ou rótulos.
Os produtos com defeito devem estar expostos em local previsto para o efeito, e separados 

da venda dos restantes produtos.
Nos produtos com defeito deve ser colocada uma etiqueta assinalando de forma precisa, o 

respectivo defeito.
O não cumprimento dos pontos anteriores implica a obrigatoriedade da troca do produto por 

outro, que preencha a mesma finalidade, ou a devolução do respectivo valor.
Períodos para Venda de Produtos com Redução de Preço

PROMOÇÕES
As promoções podem ocorrer em qualquer momento considerado oportuno pelo comer-

ciante, desde que não se realizem em simultâneo com o período de Saldos, e que cumpram as 
directrizes referidas no ponto “ANÚNCIO DE VENDA”.

LIQUIDAÇÂO
As vendas sob a forma de liquidação, total ou parcial, ficam sujeitas a autorização requerida 

pelo comerciante dirigida à Direcção Geral da Empresa ou à Direcção Regional de Economia, 
da localidade onde se situa o estabelecimento, e deverá ser solicitada com a antecedência de 
15 dias, à data prevista para o início da liquidação, por carta registada com aviso de recepção, 
fundamentando o pedido respectivo.

O período da liquidação não poderá exceder 90 dias.
Para quaisquer informações ou esclarecimentos, contacte os serviços da ACICB sitos na Rua 

Sra. da Piedade, Lote 4-A-1º, 6000-279 Castelo Branco, ou através do telefone 272329802, fax  
272329790 ou e-mail  acicb@mail.telepac.pt 

ESTADO OBRIGADO A PAGAR AOS FORNECEDORES EM 30 DIAS
A PARTIR DE JUNHO DE 2010

Em Junho de 2010 entra em vigor a directiva comunitária da Comissão Europeia que obriga 
o Estado Português a pagar aos seus fornecedores num prazo máximo de 30 dias.

O “Small Business Act” aprovado em Junho de 2008, reduz de 129 para 30 dias o prazo limite 
que o Estado Português e restantes Estados-membros têm para pagar aos seus fornecedores.

Se o Estado Português não cumprir com as determinações comunitárias, transpondo para a 
legislação nacional, até Junho de 2010, a chamada Directiva do Pagamento Tardio, irá perder 
apoios financeiros de Bruxelas.

Esta directiva visa melhorar a economia das Pequenas e Médias Empresas (PME).
Recorde-se que o Governo Português já lançou o programa “Pagar tempo e horas”, cujo 

objectivo é precisamente reduzir o prazo de pagamento de liquidação das facturas aos forne-
cedores do Estado.

Fonte “Boletim do Contribuinte”
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A primeira edição do certame Beira Baixa 
– Sabores de Perdição levou dezenas de 
milhares de pessoas ao Centro Cívico de 
Castelo Branco. Para a maioria dos pro-
dutores e agricultores o negócio ultrapas-
sou as expectativas. Se dúvidas houves-
se quanto ao sucesso do certame, elas 
ficaram dissipadas durante os três dias 
em que decorreu o evento. Dezenas de 
milhares de pessoas acorreram ao Cen-
tro Cívico de Castelo Branco, de sexta-
feira a domingo, para ver e comprar aqui-
lo que a terra tem de melhor. Joaquim 
Morão, presidente da Câmara, entidade 
que organizou o evento, sublinhou que 
ganhou mais uma aposta em dois secto-
res que considera fundamentais “o agro-
alimentar e o agro-industrial”.
Na sessão de apresentação, que contou 
com a presença do Secretário de Estado 
das Florestas e Desenvolvimento Rural, 
Rui Barreiros, ficou expresso o facto de 
Castelo Branco “ter ganho uma candida-
tura nacional para a criação de Cluster 
Agro-Industrial para a Região Centro, e 
de possuir um Centro Tecnológico Agro-
Alimentar que em breve começará a fun-
cionar para apoiar as empresas”.

O mundo à nossa volta

A Loja do Cidadão deverá abrir em 
Castelo Branco brevemente. A ga-
rantia foi dada ao pelo presidente 
da Câmara, Joaquim Morão, o qual 
disponibilizou o rés-do-chão do edifí-
cio da nova biblioteca, num total de 
600 metros quadrados, para aquela 
estrutura.
“Castelo Branco vai ter uma Loja do 
Cidadão, pois já chegámos a acordo 
com a Agência para a Modernida-
de Administrativa (AMA). Trata-se 
de uma mais-valia na prestação de 
serviços à comunidade, já que no 
mesmo espaço poderão ser tratados 
os mais variados assuntos”, justifica 
Joaquim Morão. O autarca esclarece 
que “há já algum tempo que Caste-
lo Branco tinha aderido à rede de 
Lojas de Cidadão, mas estivemos 
à procura do melhor espaço para 
ser instalada. Esse local está encon-
trado e a AMA irá agora realizar os 
projectos de adaptação de todo o 
aquele imóvel, que é propriedade da 
autarquia”.

Loja do Cidadão 
dentro em breve

Reditus
abriu portas
A Reditus abriu portas em Castelo Bran-
co com cerca de uma centena de pesso-
as, recrutadas na sua maioria na região. 
Esta empresa escolheu Castelo Branco 
para instalar um Business Process Out-
sourcing (BPO), serviço que concentra 
várias actividades como preparação de 
documentos, análise de dados, gestão de 
arquivo e expediente ou digitalização.
O primeiro cliente da Reditus em Castelo 
Branco foi uma empresa na área das te-
lecomunicações, mas a Reditus trabalha 
com empresas de outras áreas, como a 
banca ou os seguros. A centena de pos-
tos de trabalho na fase inicial é por isso 
apenas um ponto de partida. A Reditus 
acredita ser possível criar 350 postos de 
trabalho em Castelo Banco nos próximos 
cinco anos.

Relógio marcou hora
do centenário no Museu

Um relógio alusivo ao bordado de Cas-
telo Branco esgotou rapidamente ao ser 
comercializado em estações de correios, 
lojas de artesanato e alguns museus de 
todo o país, no âmbito do centenário 
do Museu de Francisco Tavares Proença 
Júnior.

Este museu assinalou o primeiro cen-
tenário no dia 17 de Abril, em cerimónia 

onde marcou presença a ministra da Cul-
tura, Gabriela Canavilhas.

No total foram colocados à venda 700 
exemplares, com um de 25 euros, com 
as peças a estarem em destaque na cam-
panha dos CTT para o Dia da Mãe.

Mais recentemente foi também lançado 
um leque alusivo ao Bordado de Castelo 
Branco.

O melhor da terra 
no Centro Cívico

O novo edifício multiusos da Autorida-
de de Segurança Alimentar e Económica 
(ASAE) em Castelo Branco deverá estar 
pronto brevemente. O investimento é da 
Câmara Municipal de Castelo Branco e 
para o presidente “cria mais emprego e 
mais condições para que se instalem aqui 
pessoas e isso é que é fundamental”.

O objectivo do Ministério da Economia 
é concentrar em Castelo Branco serviços 
que hoje estão espalhados pelo país. “Com 

ASAE aposta forte
em Castelo Branco

isto praticamente criamos nesta cidade o 
grande centro logístico da ASAE com todas 
as tarefas de retaguarda que poderão ser 
transferidas para aqui, porque fica com ins-
talações excelentes”, garantiu o secretário 
de Estado Fernando Serrasqueiro.

Castelo Branco terá assim um museu, 
instalações para o conselho científico da 
ASAE e auditórios, a juntar ao que já se 
encontra a funcionar nas antigas instala-
ções da Dibeira.

A Direcção da ACICB proporcionou aos 
seus associados até ao dia 20 de Julho 

um serviço gratuito, a todos os interessa-
dos. Em parceria com a empresa Conclu-
são – Estudos e Formação Lda promoveu 

os seguintes serviços e nível de Higiene 
e Segurança no Trabalho: - Verificação de 

Extintores e de Sinalizações; - Programa 
de Formação e Informação; - Análise de 

perigos (na perspectiva apenas de formar 
e informar).

No final do serviço foi entregue um rela-
tório, onde constou tudo aquilo que se 

considerou fundamental para o associado 
nesta matéria.

Lembramos também os caros associados 
que, dentro em breve, serão contactados 

pessoalmente para que possam dar res-
posta a um inquérito. Nele, poderão dar 

conta das suas opiniões sobre os serviços 
que a ACICB actualmente presta, bem 

como expressar a sua sensibilidade relati-
vamente a um conjunto de preocupações 

e objectivos que esta Direcção pretende 
definir como prioridades na sua actuação 

daqui em diante.

Serviço gratuito
aos associados
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“ A imaginação, a solidariedade e a vontade dos homens estão em 
condições de fazer o resto” - ( Roberto Carneiro )

A ETEPA tem tentado responder ao desafio da qualificação e queremos 
como Escola, da qual depende em boa parte o nosso destino colectivo, 
participar na aprendizagem e treino de competências e atitudes que 
promovam uma relação positiva com o risco, o saber planear e calcular 
oportunidades e identificar ameaças, desenvolver a capacidade de tomar 
iniciativa e inovar com responsabilidade e racionalidade. 

Queremos ainda participar nas estratégias de prevenção do abando-
no escolar, fazendo parte da diversificação da oferta no ensino secundário, fornecendo aos jovens uma formação que, não descurando uma 
componente educativa capaz de promover o seu desenvolvimento, seja simultaneamente capaz de lhes fornecer uma formação inicial que os 
qualifique para o desempenho de uma actividade profissional. 

Assim a  adequação do aluno ao mundo e à vida profissional terá sempre de fazer-se na empresa / instituição, procurando dar-lhe  “ defesas 
“ para a vida que os espera. Os alunos têm tido a oportunidade de caminhar nesse sentido durante a sua Formação em Contexto de Trabalho 
e na realização das Provas de Aptidão Profissional.

Lutamos todos para que estejam preparados para suprir carências e colmatar as necessidades locais e regionais em determinados sectores.
Toda esta preparação é feita através de: 
- Formação em Contexto de Trabalho em empresas e instituições locais e  regionais;          
- Visitas  de   estudo   com   observação   directa  de  experiências     concretas; 
- Participação em debates e colóquios; 
- Trabalho pontual em regime de voluntariado; 
- Actividades concretas no tempo em articulação com as disciplinas da área técnica e prática ( actividades dos alunos do Curso de Animador Sociocultural ); 
- Contactos com o mundo do trabalho e experiências diversas; 
- Provas de Aptidão Profissional – ao nível destas provas temos todos feito um grande esforço para realizar um trabalho que consideramos importante.
Na ETEPA não nos esquecemos que um dos elos da cadeia considerado por nós crucial, sem o   qual    os  outros  não  estariam  presentes  

ou  pelo  menos  ligados  do  mesmo   modo / razão – O Aluno.
“ De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que seremos 

interrompidos antes de terminar. Portanto, devemos: fazer da interrupção um caminho novo, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da 
procura, um encontro “ - (Fernando Pessoa)

AA  imaginação...imaginação...
a solidariedadea solidariedade


