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Segundo dados do
IAPMEI (2005) em Portugal as PME (pequenas
e médias empresa) são
dominantes na estrutura
empresarial nacional, representando 99,6% das
unidades
empresariais,
criando 75,2% dos empregos privados, num
universo de 297 mil PME
que geram cerca de 2,1 milhões de postos de trabalho, assumindo um papel
importante na estabilidade económica e social do
nosso País.
Tendo em conta os
dados referidos, não se
compreende os ataques
sucessivos que têm sido
impostos às empresas
nestes últimos anos. A
forma como têm sido
maltratadas e atacadas as
PME, para em suma, sustentarem a “monstruosa
máquina”.
Todos os dias as empresas são obrigadas a
lidar com uma quantidade verdadeiramente impressionante de novos
Decretos-lei,
Portarias,
Normas Europeias, Regulamentos…., começando
pelo HACCP até ao mais
recente Novo Código
Contributivo, obrigando
as empresas a sucessivos
reajustes e reestruturações
internas para se adaptarem
às novas regras.
Regras estas que rapidamente são fiscalizadas
por um pequeno exército de Fiscais e Inspectores, criado recentemente
no nosso País, usando os
excedentes / supranumerários da Função Pública,
que depois de muito bem
formados, se apresentam
nas empresas prontos para

Mensagem de Bom Ano

l

Ficha Técnica:

aplicar os novos conhecimentos.
Os custos de contexto,
que ao contrário do que se
tem afirmado e anunciado
têm aumentado de forma
exponencial o que muito
ataca a pequena dimensão
empresarial.
Os custos da energia,
combustíveis, telecomunicações acrescidos de impostos camuflados para
alimentar a “monstruosa
máquina” são um verdadeiro entrave à sustentabilidade da maior parte das
PME.
A tudo isto, devemos
juntar a actual crise económica, que para além
da redução do poder de
compra dos consumidores, também tem criado
algumas assimetrias provocadas por muitas falências que deixam em sérias
dificuldades estruturas que
aparentemente estavam
fortes.
A crise nas empresas
não é de agora. Por tudo
o que referi e por outros
factores que atingem directamente alguns sectores específicos. O que me
deixa muito preocupado
quanto ao futuro próximo da maior parte das
PME Portuguesas e da
sua capacidade de resistir
as medidas de austeridade impostas pelas dificuldades económicas do
País. l

Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

l Neste início de 2011
permitam-me a oportunidade para que teça algumas
considerações sobre as expectativas que tenho sobre o
país, e o que considero seria
importante para o futuro colectivo dos portugueses, em
geral, e dos albicastrenses
em particular.
Muitos têm agoirado um
ano péssimo, pintando os
mais terríveis cenários, outros por seu lado continuam,
quais velhos do Restelo a
maldizer um país, que é o
seu, esquecendo muitas vezes
a história de Portugal, que
nos dá inúmeros exemplos
da grandeza que o país e os
portugueses já demonstraram ao longo de séculos.
A História de Portugal e
do seu povo tem sido uma
luta contínua entre a grandeza e a mesquinhez, entre
a superação e o comodismo,
entre os que servem o bem
comum e os que pensam
apenas em servir-se ou servir
uns poucos.
Perante as actuais dificuldades há quem queira desistir! Há quem considere que
já não vale a pena lutar por
um país melhor e há, ainda,
aqueles que desistiram dos
seus direitos de cidadania.
Felizmente, em contraponto a este cenário, temos
os que não se resignam.
Aqueles que continuam
a acreditar e a servir o seu
país. Aqueles que acreditam
que é possível um Portugal
de e para todos.
Para além do défice orçamental, há outros défices.
O social, o da igualdade, o
do emprego, o da saúde, o
da cultura. Há sobretudo
um défice de confiança e de
esperança.
Quando aderimos à Europa, aderimos a uma Europa

democrática, uma Europa
de coesão social, uma Europa como um projecto de
cidadania.
Hoje, infelizmente temos
uma Europa dirigida por uma
lógica monetarista em que os
mercados se sobrepõem à própria democracia de cada país.
Não pode ser este o caminho. Não podemos viver sob
a ameaça de ciclos sucessivos
de recessão e austeridade,
sem horizonte e sem saída.
Somos europeus e podemos e devemos estar no
centro e na vanguarda da
construção europeia.
Fomos Europa antes da
Europa o ser. Os navegadores portugueses trouxeram
à Europa novas culturas,
novos saberes, uma nova
visão do mundo. Trouxeram
novos mundos ao Mundo!
É este espírito que é necessário devolver à Europa.
Podemos e devemos voltar
a ser pioneiros.
A mudança de que a Europa precisa pode começar
por um país como Portugal.
Porque se somos periféricos
na Europa não somos periféricos no mundo.
Temos obrigatoriamente
de valorizar a nossa dimensão euro atlântica. Afirmar
e internacionalizar a língua
portuguesa. Desenvolver as
nossas relações económicas. Desenvolver um novo
espaço político, económico
e cultural, a partir da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa. Portugal
é muito maior que o seu pequeno território. Pela língua
e pela História, pode e deve
ser obrindo, voltando a ser
pioneiro naquilo que nos
permita criar em Portugal as
condições concretas da liberdade e do desenvolvimento
em que todos tenham lugar.

É necessário olhar para
as nossas cidades, e Castelo
Branco é um grande exemplo. Evitar o abandono dos
velhos centros históricos e
não permitir o crescimento
de periferias desordenadas.
Reabilitar e regenerar o
tecido urbano, criar oportunidades de habitação condigna e acessível, sobretudo para
os jovens, gerar emprego,
dinamizar a actividade económica, o turismo, mas também revitalizar o comércio
de proximidade, e aqui não
posso deixar de mencionar
o esforço e o trabalho que
está a ser desenvolvido pela
ACICB, com o objectivo de
tornar possível essa revitalização,
Não haverá competitividade nacional sem um bom
desempenho económico das
cidades, que são no mundo
globalizado actual os principais pólos de atracção de
investimento, criatividade,
inovação e cosmopolitismo.
Não podemos hipotecar
o futuro dos nossos jovens,
porque se o fizermos hipotecamos seguramente o futuro
de Portugal.
A nossa aposta tem de
ser o futuro dos milhares
de jovens portugueses. Dos
que procuram emprego,
o primeiro emprego. Para
tanto é preciso que os jovens
assumam, também eles, o seu
próprio destino, combatendo pelos seus direitos, por
um lugar no seu país, pela
cidadania.
Nós que acreditamos
nos valores da liberdade, da
justiça social e da solidariedade, nós que queremos uma
democracia melhor, nós queremos uma nova esperança
para Portugal.l
José Lagiosa
Secretário do Conselho Fiscal da ACICB
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Destaque
No centro da cidade

Feira dos stocks em Fevereiro
A Associação Comercial e Industrial de Castelo Branco, Idanha-aNova e Vila Velha de Ródão (ACICB)
vai realizar a segunda edição da Feira
dos Stocks e de Produtos Regionais,
de 18 a 21 de Fevereiro.
O local escolhido é o centro cívico
da cidade, onde a associação quer
chamar os comerciantes e incentivar
estes a escoarem os artigos que ficam
em armazém mesmo depois da época
de saldos, que está a decorrer.
De acordo com a Associação
Comercial, a cerimónia de abertura
da feira terá início às 10 horas de
18 de Fevereiro, com a presença das
entidades oficiais e com a actuação
das Adufeiras da Usalbi.
O certame encerra todos os dias às
22 horas. Para o dia 19 estão previstos
vários espectáculos através do Grupo
de Percursão da Escola Cidade de
Castelo Branco, de alunos da Etepa,
da Associação Cultural Outrem e dos
Bombos da Lardosa.
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No ano passado milhares de pessoas visitaram a feira

Para o dia 20 está a abertura do certame faz-se ao som do grupo de tunas

da Usalbi e ao longo do dia realizam-se
diferentes espectáculos e actividades.

A Etepa, a Outrem e as Concertinas
das Palmeiras estarão em destaque. l
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Sorteio de Natal da ACICB

IRS

ACICB injecta 10 mil euros
no Comércio de Castelo Branco

Subsídio
de refeição
a tempo parcial

A Associação Comercial
e Industrial de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de
Ródão (ACICB) investiu 10 mil
euros no comércio tradicional de
Castelo Branco através de um sorteio de Natal.
No total foram sorteados 30
prémios, no valor global de 10 mil
euros.
Os prémios são atribuídos em
forma de vales, para descontar
nos estabelecimentos comerciais
aderentes.
Adelino Minhós, o presidente
da associação, diz que esta é uma
boa forma de colocar o dinheiro a
circular no pequeno comércio.
“É um modelo interessante,
porque além de premiar os consumidores também premeia o comércio de proximidade”, referiu aquele
responsável.
O Restaurante Beiral, do Fundão, venceu o primeiro prémio no
valor de 1500 euros, relativo ao
Sorteio de Natal promovido pela
Associação Comercial e Industrial
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova
e Vila Velha de Ródão (ACICB).
A senha 3213 foi vendida pela
empresa JB Distribuição, sedeada
em Castelo Branco. l

O trabalhador a tempo parcial tem direito à remuneração base
prevista na lei, em proporção do respectivo período normal de trabalho,
e ao subsídio de refeição, excepto
quando a sua prestação de trabalho
diário, seja inferior a metade da
duração diária do trabalho a tempo
completo, sendo então calculado em
proporção do respectivo período
normal de trabalho semanal.
Sendo que um Servidor do Estado a tempo parcial com um período
normal de 4 horas diárias e 20 horas
semanais, por referência a um período completo de 8 horas diárias e
40 horas semanais, tem direito ao
subsídio de refeição na sua totalidade, ou seja, actualmente, a €4,27.
A fim de determinar o limite da
exclusão tributária do subsídio de
refeição, abonado aos trabalhadores
a tempo parcial, deve o subsídio de
refeição devido a um Servidor do
Estado ser acrescido em 50%, ou
em 70% sempre que o respectivo
subsídio seja atribuído através de
vales de refeição, conforme o disposto no artigo 2º, n.º3, alínea b),
n.º 2, do CIRS. Assim, conforme o
disposto no n.º 2, alínea b) n.º 3 do
artigo 2º do CIRS, e por imposição
do n.º14 do mesmo artigo, o limite
legal a considerar para exclusão
tributária dos subsídios de refeição
abonados a trabalhadores a tempo
parcial deve ser acrescido de 50%.
No caso de um subsídio de refeição atribuído ao trabalhador a
tempo parcial com um período normal de trabalho de 4 horas diárias
e 20 horas semanais, por referência
a um período completo de 8 horas
diárias e 40 horas semanais, no valor
de €6,41 por cada dia de trabalho,
o montante a excluir de tributação
corresponde à sua totalidade. l

l

l

Fonte: Boletim do Contribuinte
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Reportagem
Área de influência da Acicb beneficiada

Valnor investe no interior
l A Valnor, empresa responsável
pela recolha, triagem, valorização e
tratamento de resíduos sólidos de seis
concelhos do distrito de Castelo Branco, vai investir cerca de 13 milhões
de euros até ao final de 2012, disse o
administrador Pinto Rodrigues.
Os concelhos de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova, Oleiros, Proença-aNova, Sertã e Vila Velha de Ródão
estão entre os 25 municípios nos quais
a Valnor presta serviço.
Pinto Rodrigues disse que uma
“central de trituração, que deverá estar concluída dentro de meio ano, vai
possibilitar fornecer às cimenteiras e
às siderurgias compostos energéticos
para o seu funcionamento”.
Aquele responsável sublinhou que
“a Valnor já transforma o lixo em
composto orgânico, testado em laboratório, para utilização na agricultura,
e encaminha os plásticos, os diferentes
tipos de papel, o vidro, pneus, e o
metal para reciclagem”.
Além disso, os óleos de cozinha
são transformados em biodiesel, que
é utilizado “pela frota de viaturas pesadas da empresa”.
O investimento previsto para a
construção de uma nova central de

tratamento biológico no complexo
de Avis, permitirá transformar o gás
metano produzido nesse processo em
energia elétrica.
Pinto Rodrigues explicou que
“essa central terá capacidade para
receber anualmente 25 mil toneladas
de resíduos sólidos urbanos, o que
garantirá uma produção de energia
elétrica suficiente para abastecer uma
população de 40.000 habitantes”.
Para Castelo Branco, a Valnor
prevê, já este ano, a construção de
uma estação de transferência de
resíduos urbanos, uma unidade de
tratamento resíduos de construção
e demolição, um centro oficinal e
armazém, balneários, refeitório, posto
médico e lavandaria e uma unidade de
enfardamento.
Ainda em 2011 serão efetuados
investimentos nas estações de transferência e de triagem de Idanha-a-Nova e
Proença-a-Nova, e na aquisição de 500
ecopontos, 100 oleões e 13 viaturas.
Para 2012 os investimentos deverão contemplar a instalação de uma
central de recuperação de biogás em
Castelo Branco.l
Este texto foi escrito ao abrigo
do novo Acordo Ortográfico

Empresa funciona na área de influência da Acicb

O que é a Valnor
l
A VALNOR é a empresa
responsável pela recolha, triagem,
valorização e tratamento de resíduos sólidos nos 25 municípios da
sua área de influência, nos quais se
englobam os municípios de Castelo
Branco, Idanha - a - Nova e Vila
Velha de Ródão, que constituem
esta Associação Comercial, Indústrial e Serviços. Tem como principal
missão a preservação do meio ambiente onde se insere e a melhoria
do serviço prestado às populações e
Instituições no âmbito da gestão dos
Resíduos Sólidos Urbanos.
O consumismo que tende a
aumentar o desperdício e as quantidades de todo o tipo de resíduos
são, hoje em dia, um dos problemas
com que as sociedades modernas se
debatem, sendo que estas pressões

sobre o ambiente exigem uma atenção redobrada.
A solução para estes problemas
passa assim pela Informação e adopção de comportamentos responsáveis
por parte das populações, de todos
os movimentos associativos, e seus
membros, e consequentemente também da própria Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha
de Ródão, com o apoio e incentivo
dos seus representantes, das autarquias e dos governos.
Ao assumir os municípios que
constituíam a Associação Raia Pinhal,
a Valnor pretende continuar a realizar a sua missão de recolha, triagem,
valorização e tratamento de resíduos
sólidos, como um trabalho sério e
criterioso e certificado, no tratamento

dos mesmos.
No entanto para que a que a VALNOR possa prosseguir a entender e a
encarar os Resíduos Sólidos Urbanos,
como uma matéria-prima, e assim
contribuir para o desenvolvimento
sustentável da nossa região, precisa da
contribuição de todos os organismos
públicos e privados, das populações
e incentivo de todos.
Ao reciclar estamos a criar um
novo ciclo de vida, aproveitando ao
máximo o que a natureza nos dá e
reduzindo ao mínimo o desgaste e
destruição do meio ambiente. Consciencializar todos os cidadãos para o
facto de os nossos recursos naturais
não serem inesgotáveis, para a importância de mudar de comportamento
no que toca à poluição e ao desperdício, é hoje de vital importância para

o futuro próximo da vida no nosso
planeta. Trata-se, entre outras coisas,
de criar novos hábitos, de fazer pequenos gestos quotidianos que, em
larga escala, irão com toda a certeza
contribuir para uma vida melhor.
A Valnor disponibiliza de forma
completamente gratuita, junto dos
comércios e serviços, um préstimo
de recolha porta a porta, de resíduos
valorizáveis como são o papel/cartão;
os diversos tipos de plásticos e embalagens; o vidro e os Óleos alimentares
usados.
Para aderir a este serviço basta
entrar em contacto com Valnor
– Valorização e Tratamento de
Resíduos Sólidos S.A. Monte de
São Martinho. Est. Nac. 18 B km
5 - 6000 – 434 Castelo Branco. Tel:
+ 351 272 324 665.l

www.acicb.pt
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Actualidade
Prevenção

Diabetes não é
o fim do Mundo
6

Beber muita água, urinar muito, perder muito peso e ter fome são
alguns sinais que podem indiciar a
presença de diabetes. Esta foi uma
das mensagens que a Associação
Comercial, Industrial e Serviços de
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e
Vila Velha de Ródão (ACICB) e Associação de Educadores para a Diabetes Amato Lusitano (AEPDAL)
tentou passar no Centro Cívico de
Castelo Branco, onde decorreram
diversas iniciativas no âmbito do
Dia Mundial da Diabetes.
A doença é muitas das vezes
silenciosa e por isso é preciso estar
atento aos sinais. Foram estes que
levaram Abílio Lopes ao centro de
saúde há cerca de um ano.
“Andava a perder muito peso e
com muita sede”, conta o diabético,
que soube que o era com uma simples picada para exame. No seu caso
pouco ou nada fazia prever a presença da doença. Abílio Lopes não
tinha antecedentes familiares e até
conta que levava uma alimentação
regrada quanto baste. Depois da
doença passou a ter mais cuidado,
mas nada de radical.
“É preciso é controlá-la. Desde
que se controle anda tudo bem (…)
não é necessário privar-me de nada,
tenho é de me controlar”, diz em
relação à alimentação. O que mudou
mesmo foi a prática de exercício
físico, que se tornou um hábito. A
cada seis meses vai à consulta da
unidade de diabetes do Hospital
Amato Lusitano, para saber se está
tudo bem.
“Um diabético por ter uma vida
normal”, confirma a médica Rosa
Silva. Para que isso aconteça deve
fazer refeições a horas, uma dieta
mais equilibrada e respeitar a medicação, se esta for receitada.
A AEPDAL promoveu rastreios,
aconselhamento sobre alimentação
e desporto, entre outras actividades
que marcaram os três dias dedicados à prevenção da diabetes. l
l

Iniciativa envolveu centenas de pessoas

Acicb promove Dia Mundial da Diabetes
no centro cívico de Castelo Branco
l
Foram várias as actividades
desenvolvidas no decorrer de três dias
em Novembro. Apesar do mau tempo
centenas de pessoas visitaram, interagiram e participaram dos rastreios realizados na tenda localizada nas docas
da cidade de Castelo Branco. A todos
aqueles que de um modo solidário
apoiaram o Dia mundial da Diabetes,
a AEPDAL e a ACICB agradece…foi
para toda a população que realizamos
este evento.
No primeiro dia, estiveram presentes imensas crianças e jovens
acompanhados pelos educadores e
professores que participaram de forma
entusiasta. A Associação de Educadores para a Diabetes Amato Lusitano
(AEPDAL) dedicou este dia aos mais
novos com o objectivo de educação
para a saúde, pois estas faixas etárias
são fundamentais para promover
a mudança persistente de atitudes
e comportamentos. Os pequenitos
dos infantários formaram pequenos
círculos e interagiram com a médica
Rosa Silva; os jovens do 1º e 2º ciclo
assistiram a uma palestra realizada pelo
médico Jorge Monteiro. Os alunos da
ETEPA colaboraram com momentos
divertidos de entretimento para os
nossos pequenos visitantes.
No segundo dia, apesar da chuva e
frio, foram muitos aqueles que aproveitaram a oportunidade para saber
qual o risco para desenvolver diabetes,
mediante um inquérito com “score de
risco” definido pela Direcção Geral de
Saúde. Para aqueles em que o score
foi mais elevado houve a possibilidade de avaliação vascular periférica,
através da realização de ecodoppler
arterial, efectuado pelos Técnicos
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de Cardio-Pneumografia da Escola
Superior de Saúde Dr. Lopes Dias
(ESALD). Realizaram-se rastreios de
Glicemia Capilar, Pressão Arterial,
Índice de Massa Corporal, Perímetro
de Cintura, com a colaboração dos
alunos de Enfermagem da ESALD, e
ainda Avaliação da Massa Gorda pela
Associação Profissionais de Educação
Física de Castelo Branco (APEFCB).
Decorreram, em simultâneo, várias
actividades educativas entre as quais:
palestras de nutrição com demonstração prática de equivalências pela
Dietista Isabel Dias; yoga do riso por
Joanne Gribler; defesa pessoal pelo
mestre Rogério Correia.
No dia 14 de Novembro para comemorar o Dia Mundial da Diabetes,
realizou-se pela manhã uma caminhada de cerca de 7km pela cidade
Albicastrense, uns a pé e outros de
bicicleta, na companhia dos agentes
da PSP, todos se esforçaram por chegar ao fim desfrutando o belíssimo
percurso escolhido pelo grupo Papaléguas. A ameaça de chuva afugentou
alguns dos indecisos, no entanto aqueles, novos e mais velhos, que optaram
pela caminhada, demonstraram muito
entusiasmo, espírito de participação e
alegria. Durante o percurso fizemos
duas paragens de abastecimento (água
cristalina da Fonte da Fraga; bolos
deliciosos sem açúcares da pastelaria
Sabores Albicastrenses e maças golden sumarentas da Escola Agrária).
À chegada os caminhantes e ciclistas,
deliciaram-se com castanhas quentinhas, vindas do Fundão e assadas pela
divertida Clementina e com acompanhamento musical do acordeão tocado
por João Folgado. No período da tarde

realizaram-se palestras a que assistiu
um público resistente, dado o frio que
se fazia sentir: A evolução da Diabetes,
pela médica Eufémia Calmeiro; Cuide
da sua Saúde pela enfermeira Maria
Helena Machado; Mexa-se pela sua
Saúde, pelo professor Pedro; Alimente
a sua Saúde, pela médica Rita Crisóstomo; A
Diabetes e as emoções, pela psicóloga Patrícia Bernardo; A Diabetes no
mundo actual, pela médica Rosa Silva.
Na sessão de encerramento estiveram presentes várias entidades: ACICB
– Arquitecto Adelino Minhós; ESALD
- Prof. Doutora Paula Sapeta; Directora
Clínica da ULSCB - Dra. Maria Eugénia
André; Representante da Ordem dos
Médicos – Dr. Jorge Monteiro; sócio
fundador da AEPDAL – Doutor Juiz
Desembargador José Lopes.
A AEPDAL e a ACICB agradecem a todos aqueles que de uma
forma voluntária contribuíram para
o sucesso destas comemorações. Em
nome individual ao Senhor Abílio; D.
Clementina; D. Joana Gribler; Senhor
João Folgado; D. Patrícia dos Sabores
Albicastrenses; Enf. Sofia; Senhor
Torres da PubliCastelo, jovens da
ETEPA; ao bar Castrum, à Marta Duarte e Adriana Fontinha. Às entidades
públicas e privadas: Águas Fonte da
Fraga, ANESP, APEFCB, Câmara de
Castelo Branco; Câmara de Idanhaa-Nova, ESALD, Escola Agrária de
Castelo Branco, Indústria Farmacêutica; aos Infantários e às Escolas do 1º
e 2º ciclo; PSP e seus agentes; ULSCB.
Em especial ao pessoal da AEPDAL
e ACICB. A todos o meu bem-haja. l
Rosa Silva (Presidente da AEPDAL)
Adelino Minhós (Presidente da ACICB)

Actualidade
Dia Mundial de Diabetes

Diabetes e os dentes		
l
À semelhança de outros
problemas de saúde, também os
dentes, deverão merecer atenção
tão cuidadosa como a própria diabetes, quer por parte do diabético
e da sua família, bem como dos
profissionais de saúde, fazendo parte
da abordagem multidisciplinar de
todos os diabéticos. A importância
da presença de dentes saudáveis
deve antes de tudo ser entendida
como fundamental, na relação com
os outros (aspecto físico, melhor
capacidade para comunicar), mas
também como elemento participante
na digestão dos alimentos através do
acto de mastigar.
Ao procurar um Médico Dentista, é necessário referir as doenças e
medicação que faz habitualmente.
Não deve esquecer de salientar qualquer doença infecciosa que apresente e, em relação aos medicamentos,
mencionar os anticoagulnates (varfine) ou anti-agregantes (aspirina…),
ambos proporcionam hemorragias.
O diabético insulino-dependente ou
insulino-tratado deve ser atendido,
preferencialmente de manhã, após
a administração da dose de insulina
e com o pequeno-almoço tomado.
Deve rever os níveis glicemia e as
doses de insulina, vir o mais descontraído possível e caso tenha sido
prescrito antibiótico deve tomá-lo
da forma recomendada pelo seu
Médico Dentista.
O diabético tem maior facilidade
em sofrer de doença das gengivas
- gengivite a qual pode progredir
para uma inflamação e infecção mais
grave resultando assim numa periodontite. Neste caso, encontram-se
afectadas todas as estruturas de suporte do dente causando mobilidade
dentária e num estádio mais tardio
e, se não for controlada, perda total
do dente.
A manifestação e a progressão da
doença periodontal estão relacionadas, por um lado com a idade, mas
também com o tempo da diabetes,
grau de controlo glicémico (metabólico), complicações crónicas,
presença de hábitos tabagicos, não
esquecendo a susceptibilidade individual determinada geneticamente.
Ora, como será lógico, este quadro
será agravado quando associado à
má higiene oral.
A resistência à insulina pode-se

Dentista 2 a 3 vezes/ano, mas poderão ser mais, se determinadas pelo
seu Médico. Estas consultas são uma
mais-valia, pois quanto mais atento
for o controlo, menos invasivos
serão os tratamentos, evitando-se
assim quadros clínicos mais avançados e/ou graves. l
Catarina Caires (Médica Dentista)

desenvolver em resposta à infecção
bacteriana crónica observada na
periodontite, piorando o quadro metabólico do diabético ou até mesmo,
dar origem à diabetes.
Quanto maior número de refeições mais restos alimentares permanecem na cavidade oral, maior
proliferação bacteriana e menor
dificuldade em eliminar os resíduos
alimentares que em conjunto com
os níveis elevados de “açúcar no
sangue” produz-se mais ácidos que
atacam o esmalte e dão origem à cárie dentária (formação de cavidades
ou “buracos”)). É por este motivo
que a higiene oral do diabético deve
ser mais cuidadosa e frequente.
No diabético com valores mal
controlados poderão ocorrer alterações da cavidade oral como por
exemplo: boca seca (xerostomia),
dor ou ardor lingual, distúrbios
do paladar, maior susceptibilidade
a infecções orais (ex: candidíase),
dificuldade de adaptação de próteses e sialoadenites (inflamação das
glândulas salivares).
A prevenção pode ser feita através do ensino e controlo das técnicas
de escovagem, fio dentário e hábitos
saudáveis de vida. Os dentes posteriores devem ser protegidos com
selantes de fissura e o emprego de
produtos fluoretados é um auxiliar
de higiene que deve ser utilizado.
A remoção do tártaro (destartarização) deve ser feita regularmente
e em casos de maior inflamação
gengival deve ser prescrito um elixir
com clorohexidina.
A presença da diabetes não significa ter doença periodontal. Se forem
realizadas as medidas preventivas,

não haverá doença. Segundo as
orientações internacionais, os diabéticos devem consultar o seu Médico
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Reportagem
Casa de Artes e Cultura do Tejo

Uma noite cheia de glamour
88

l O auditório da Casa de Artes
e Cultura do Tejo, em Vila Velha
de Ródão, lotou sábado, dia 27 de
Novembro, com a segunda edição
do evento Tejo Fashion.
A organização esteve a cargo da
Associação Comercial, Industrial e
de Serviços dos Concelhos de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão e
Idanha-a-Nova (ACICB) e da Câmara
Municipal de Vila Velha de Ródão.
Esta foi uma noite recheada de
glamour e animação, que também
contou com a estreia do grupo musical “Tons de Fado”, com Gil Duarte,
no piano, e Filipa Caroça na voz.
Pelo palco desfilaram algumas
lojas de Vila Velha de Ródão, nomeadamente o Cantinho da Moda,
para criança senhora e homem; Modas Mizé, para crianças e senhora;
Trapologia de Ródão, com acessórios, nomeadamente malas e fios;
Olho Rústico, com óculos de sol e
graduados; Mila cabeleireira; Nova
Imagem; Olga Dias cabeleireira;
e Sandra Correia Maquilhagem
e Toque de Beleza - Gabinete de
Estética e Perfumaria. Mas estiveram também presentes lojistas de
Castelo Branco, como a Detalhes &
Design, com a decoração da passerelle; Semibreve, fatos de homem;
Zaza; Modisa Boutique; Revolution,
com roupa de senhora; Espaço
Moda, com roupa de desporto; e
Petit Patapon, que vestiu os mais
pequenos. l
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Reportagem
Sociedades

Capital mínimo
já não é
obrigatório
Foi aprovado, em Conselho
de Ministros, um decreto-lei que vai
simplificar os processos de constituição das sociedades por quotas e
sociedades unipessoais por quotas,
mediante a eliminação da obrigatoriedade da existência de um capital
social mínimo.
Através do referido diploma,
passam a ser os sócios a poder,
livremente, definir o capital social
que pretendem para a sua sociedade,
sendo que, por enquanto, se admite
que os sócios procedam à entrega
das suas entradas financeiras nos
cofres da sociedade até ao final do
primeiro exercício económico.
De referir que, até ao presente
momento, há uma exigência de
depósito de um capital mínimo de
5.000,00 € para os sócios que pretendam constituir uma sociedade
por quotas ou uma sociedade unipessoal por quotas. l

99

l

Fonte: Boletim do Contribuinte

Dois dias de festa e animação em Alcains

ACICB apoia Festa dos Santos
A Associação Comercial e Industrial de Castelo Branco (ACICB)
apoiou a tradicional Feira do Santos,
em Alcains. O evento que se realizou
no passado dia 1 de Novembro teve
ainda os apoios da autarquia local
e outros parceiros institucionais.
Assim, nem a chuva nem o frio
afastaram as centenas de visitantes
que vieram até Alcains.
O programa começou no dia 31,
bem cedo, pelas nove da manhã,
com o passeio pedestre a Rota da
Castanha. Às onze e meia, e com um
público mais numeroso, realizou-se
o mega magusto no Largo de Santo
António.
De tarde, disputou-se um jogo
de futebol entre Alcains e Vila Velha de Ródão, cujo resultado foi de
5-0 a favor de Alcains. Às cinco da
tarde, actuou o grupo de bombos da
Lardosa, marcando o início da noite.
A tradição da “Noite da Malta”
l

Caso de Polícia

Burlão faz-se
passar por
inspector da ASAE
A ACICB vem avisar todos
os seus associados para a prática
corrente de um indivíduo que se faz
passar por inspector da ASAE e que
tem burlado alguns operadores económicos da zona centro. O contacto
por norma é efectuado, através de
telefone móvel, na tentativa de
burlar operadores económicos menos informados que se dispõem a
transferir, utilizando o multibanco,
quantias variáveis de dinheiro, para
que não lhe seja aplicada uma coima
ou encerrado o estabelecimento (argumento utilizado pelo Burlão, que
se intitula frequentemente como
“Pedro Lima”.l
l

www.acicb.pt

realiza-se há mais de vinte anos e
mais uma vez reuniu toda a “malta”
do mesmo ano durante um jantar.
Desde os mais velhos aos anos mais
novos, todos levam a tradição a
peito, sendo que cada ano tem a sua
camisola característica. Os carrosséis
também animaram a noite, tal como
a Arruada com pifaradas zambubadas dos Pastores de Unhais da Serra.
Vendas já não são
as mesmas
Por esta altura, os feirantes começaram a delimitar as suas zonas para
o dia seguinte. Assim, pela manhã
do feriado de 1 de Novembro (dia
de Todos os Santos), iniciou-se a
maior feira de Alcains. A Feira dos
Santos começa na rua do Arrabalde,
prolonga-se pela rua de Santo António e termina na Avenida 12 de
Novembro.

Os frutos secos são o principal
produto vendido, mas nesta feira
também se vende roupa, calçado,
ferramentas, os tradicionais objectos de barro e de verga, fruta e
doçarias.
Há mais de 20 anos que José
Santos se desloca da Covilhã à feira
para vender frutos secos, boa parte
deles, recolhidos na zona da Serra da
Estrela. “Antigamente as pessoas vinham mais e compravam mais. Hoje
vai-se vendendo mas não é como
antigamente”, salienta o feirante.
Há alguns anos era frequente as
pessoas comprarem 15 a 20 quilos
de castanhas, adianta.
Mas os tempos são outros e hoje
compram em média um quilo ou
dois. As nozes e castanhas são os
frutos mais procurados pela clientela. A Feira dos Santos em Alcains é
uma das maiores onde vende os seus
produtos. l

Castelo Branco - Idanha-a-Nova - Vila Velha de Ródão
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Actualidade
Concurso de presépios
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Raiano e Silvestre
Ribeiro são
os vencedores

O restaurante “Raiano”, de
Penha Garcia, conseguiu, mais uma
vez arrebatar o primeiro prémio no
Concurso de Presépio, organizado pelo
município idanhense.
Este presépio foi distinguido entre
os 23 que participaram, 16 dos quais
pertencentes a instituições, associações
e comércios e sete de escolas e jardins
de infância.
Nesta última categoria saiu vencedor a Básica EB 2/3 José Silvestre
Ribeiro. No primeiro caso o prémio
foi de 350 euros e no segundo de 250
euros, entregues numa cerimónia que
decorreu no salão nobre dos Paços do
Concelho, no passado dia 6 de Janeiro,
Dia de Reis.
Para além dos vencedores nas duas
ca.l
l
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Sistema já funciona
O novo sistema do “recibo verde
electrónico” já se encontra em funcionamento. O Sistema de Emissão de
Recibos Verdes disponibilizado no Portal das Finanças, é um sistema gratuito,
simples e seguro, que serve para emitir
recibos electrónicos, bem como para a
sua disponibilização aos adquirentes.
O sistema tem por objectivo simplificar e diminuir o custo de cumprimento
das obrigações fiscais pelos contribuintes,
bem como maximizar as vantagens da
utilização das tecnologias da informação.
O recibo verde electrónico, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 115º do
Código do IRS (CIRS), destina-se a ser
emitido pelos titulares de rendimentos da
categoria B do IRS, pelas importâncias
recebidas dos seus clientes, referentes às
prestações de serviços referidas na alínea
b) do n.º 1 do artigo 3º do CIRS, ainda
que a título de provisão, adiantamento
ou reembolso de despesas, bem como,
dos rendimentos indicados na alínea c)
l

do n.º1 do mesmo artigo. Os titulares de
rendimentos provenientes da prática de
acto isolado, podem utilizar o presente
modelo. O preenchimento e a emissão
dos recibos verdes electrónicos são
efectuados obrigatoriamente ou facultativamente no Portal das Finanças, nos
termos da Portaria n.º 879-A/2010, de 29
de Novembro de 2010. No caso de prestações de serviços de saúde, o adquirente
dos serviços deve ser referenciado pelo
número e respectivo subsistema de saúde.
Deve ser assinalado o regime de IVA
aplicável ao serviço e a taxa aplicada,

bem como, a taxa de retenção na fonte
de IRS, e a dispensa ou sujeição parcial
a retenção, caso aplicável. Caso o recibo
verde electrónico seja utilizado como
documento de quitação de recebimento
relativamente aos quais tenha sido emitida factura, esta deve ser mencionada no
recibo, com o respectivo número e data
de emissão, utilizando-se para o efeito o
campo da descrição.
A utilização dos recibos verdes electrónicos não determina a qualificação
do serviço prestado como trabalho
independente.l

Actualidade
Certificação obrigatória

DGCI inicia operação “Software de Facturação”
A Direcção – Geral dos
Impostos deu início à operação
de mailing e divulgação pública
“Software de Facturação –
Só certificado” com vista a
alertar os contribuintes para
a necessidade de procederem
à certificação do software de
facturação que utilizem. Em
2009 o Governo promoveu
a alteração do artigo 123º do
Código do IRC, determinando
que só podem ser utilizados
os programas e equipamentos
informáticos de facturação que
l

sejam previamente certificados
pela DGCI, com vista a evitar a
manipulação dos registos informáticos da facturação.
Entretanto, a Portaria n.º
363/2010, de 23 de Junho, veio
determinar que essa obrigação
vale a partir de 1 de Janeiro de
2011, no caso dos sujeitos passivos que no ano anterior tenham
tido um volume de negócios
superior a € 250 000. A partir de
1 de Janeiro de 2012, a exigência
de utilização de programas de
facturação certificados passará

a abranger também os sujeitos
passivos que, no ano anterior,
tenham tido um volume de
negócios superior a € 150 000.
Por instrução do Secretário
de Estado dos Assuntos Fiscais,
a DGCI começou esta semana
a notificar cerca de 126 000
pessoas colectivas e 19 000 pessoas singulares, informando-as
de que a partir de 1 de Janeiro
só podem utilizar programas
certificados, sob pena de coima variável entre 250 e 12 500
euros. Esta medida deve ter

especial efeito nas empresas
ou comerciantes que façam as
suas vendas ou prestações de
serviços a consumidores finais,
mostrando-se essencial para
o combate à fraude e evasão
fiscais, somando-se a outras
medidas promovidas pelo Governo, tal como a obrigação
de as instituições financeiras
comunicarem os pagamentos
feitos através de terminais
multibanco.
Nesta data, já estão certificados cerca de 130 programas,

num universo previsível de 600
programas, contando-se que
no fim do mês de Novembro
esteja concluído o processo de
certificação dos actuais programas a certificar. A DGCI tem já
à disposição pública, no Portal
das Finanças, (http://www.
portaldasfinancas.gov.pt), uma
lista actualizada dos programas
informáticos de facturação certificados, e respectivas versões,
bem como a identificação dos
seus produtores.l
Fonte: Boletim do Contribuinte

Código Contributivo

Governo aprovou
regulamento
O Executivo aprovou
recentemente em Concelho
de Ministros um decreto regulamentar que procede à
regulamentação do Código
dos Regimes Contributivos do
Sistema Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei
n.º 110/2009, de 16.9.
Este diploma regulamenta
o Código Contributivo, de
forma a permitir uma maior
simplificação do processo de
relacionamento dos cidadãos
com o Sistema de Segurança
Social, especialmente no que
diz respeito à comunicação do
inicio de actividade de empresas
e trabalhadores independentes
e, ainda à agilização do procedimento relativo à declaração de
remunerações.
Obrigações declarativas previstas no Código Contributivo
(1) Trabalhadores por
conta de outrem
• Prazo de entrega da declaração de remunerações – de
dia 01 a dia 10 do mês seguinte
àquele a que as contribuições
respeitem;
• Prazo de pagamento das
contribuições – de dia 10 a
dia 20 do mês àquele a que as
contribuições respeitem;
• Forma de entrega da declaração de remunerações –
l

regra: transmissão electrónica;
excepção: opção de formato
papel ou transmissão electrónica para empresa com apenas
1 trabalhador ao serviço.
(2) Trabalhadores independentes
O trabalhador fica obrigado a declarar até ao dia 15 de
Fevereiro do ano seguinte, por
referência ao ano civil anterior:
• Valor total das vendas
realizadas;
• Valor total da prestação
de serviços a pessoas singulares que não tenha actividade
empresarial;
• Valor total da prestação de serviços por entidade
contratante.l
Fonte: Boletim do Contribuinte
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Legislação
Código Contributivo

Novas taxas com agravamento
12

O Código Contributivo, em
vigor desde o dia 1 de Janeiro do
corrente ano, fixou novas taxas contributivas para a Segurança Social,
com tendência para o seu agravamento relativamente aos regimes
anteriormente aplicados.
Os quadros seguintes incluem
todas as taxas fixadas pelo Código
Contributivo, referentes aos trabalhadores por conta de outrem e
respectivas entidades empregadoras (quotizações e contribuições,
respectivamente) – quadro 1 - , aos
trabalhadores independentes – quadro 2 -, bem como às pessoas abrangidas pelo seguro social voluntário
– quadro 3.
Importa referir que a Lei n.º 55A/2010, de 31.12 (Lei do Orçamento do Estado para 2011), que alterou
a Lei n.º 110/2009, de 16.9 (diploma
de aprovação do Código Contributivo), procedeu ao adiamento para
2014 da aplicação da regra que
agrava em 3% a taxa contributiva
a cargo das entidades empregadoras, relativamente a trabalhadores
contratados a termo, bem como
ao adiamento, também para 2014,
da regra que reduz em 1% a taxa
contributiva da responsabilidade
da entidade empregadora no caso
de contratos de trabalho por tempo
indeterminado.
Nos termos da alteração introduzida, a regulamentação do art.
55º do Código Contributivo, que
contém as citadas regras, será precedida de avaliação efectuada em
reunião da Comissão Permanente de
Concertação Social, e não ocorrerá
antes de 1 de Janeiro de 2014. l
l
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Legislação
Código Contributivo

Nova legislação

Novas taxas com agravamento

Grandes
superfícies
abertas ao
domingo

13

l
Desde o passado dia 24 de
Outubro de 2010 que as grandes superfícies comerciais já podem estar abertas
aos domingos até à meia noite, com a
entrada em vigor de um novo regime
de horários a que as principais cadeias
de hipermercados já aderiram.
Os hipermercados e grandes superfícies com mais de dois mil metros
quadradas passam a poder alargar o
horário de funcionamento aos domingos desde que o comuniquem à
câmara municipal da área em que se
situa o estabelecimento com um dia
útil de antecedência.
A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição estimou já que
a decisão de harmonizar os horários
dos estabelecimentos comerciais vai
permitir criar 8000 empregos e que
terá um impacto de 2,5 mil milhões de
euros até 2017.
A Associação de Consumidores
de Portugal manifestou-se contra esta
medida, considerando-a prejudicial
à economia, aos trabalhadores e à
família.
Também o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal alertou que o novo
diploma que permite o alargamento de
horários é prejudicial, visando apenas
“favorecer” as grandes superfícies.l
Este texto foi escrito ao abrigo do novo
Acordo Ortográfico

EDP lança campanha de oferta de lâmpadas ecológicas

Acicb apoia medida
A Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco,
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão
(ACICB) considera importante a campanha de Oferta de lâmpadas economizadoras junto de empresas do sector
do comércio e serviços . A iniciativa,
desenvolvida pela EDP, no âmbito do
Programa ECO, visa mobilizar os consumidores para a adopção de comportamentos energeticamente mais eficientes.
A ACICB informa que esta acção
decorrerá entre Janeiro e Março de 2011
e consistirá na oferta de um KIT com
40 lâmpadas economizadoras - 20 de
l

casquilho fino (8W) e 20 de casquilho
grosso (14W). Com base nos contactos
fornecidos pela ACICB, será enviada
uma carta e um e-mail às empresas a
divulgar a acção. Para se inscreverem,
as empresas terão duas opções: através
da internet, acedendo a www.maisecomaisfuturo.pt, que ficará disponível brevemente, podendo assim inscreverem-se
na acção, ou através do telefone, onde a
EDP irá contactar aleatoriamente as empresas. A campanha pretende sensibilizar o sector do comércio e serviços para
a importância da eficiência energética e
para a poupança resultante da utilização

de lâmpadas economizadoras. Para isso,
propõe-se alcançar uma larga fatia das
empresas deste sector, por intermédio
das diversas Associações empresariais
existentes em Portugal.
Após a inscrição na acção, o Kit de
lâmpadas será enviado para a morada
indicada. Contamos desde já com a
vossa colaboração na implementação
desta acção, que certamente irá contribuir para a redução da factura energética
das empresas do sector do comércio e
serviços, bem como para a protecção
do ambiente.
Para mais informações poderão con-

tactar a EDP e a CCP através do e-mail
ppec@edp.pt ou ccp@ccp.pt. l
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Legislação
Arrendamento

Actualização das rendas para 2011
14

l O coeficiente de actualização
anual dos diversos tipos de arrendamento (habitação, comércio, indústria
e exercício de profissão liberal) para
vigorar em 2011, foi já afixado em
1,003 pelo Aviso n.º 18370/2010, de
17,9 (2ª série do DR), representando
um aumento de 0,3%.
A título de exemplo, uma renda
cujo valor seja de 100 euros será aumentada em 30 cêntimos.
Nos termos do Novo Regime do
Arrendamento Urbano (NRAU),
constante da Lei n.º 6/2006, de 27,2,
o coeficiente de actualização anual
das rendas para contratos de arrendamento posteriores a 1990 é sempre
publicado na 2ª série do Diário da
República, sendo o resultado da variação dos últimos 12 meses do índice

A nova tabela das rendas

de preços no consumidor (IPC) de
Agosto, excluindo a habitação, e que
foi de 0,3%.

Desde Janeiro

Retribuição Mínima
Mensal Garantida
O Decreto-Lei n.º 143/2010, de
31 de Dezembro, fixou em 485 euros o
valor do salário mínimo para vigorar a
partir de 1 de Janeiro de 2011.
Conforme acordo entre Governo
e parceiros sociais, este montante será
posteriormente sujeito a duas fases de
avaliação, nos meses de Maio e de Setembro, com o objectivo de ser atingido
o montante de 500 euros até ao final do
l

corrente ano.
Refira-se que, nos termos do acordo
celebrado em 2006 entre o Governo e
as associações sindicais e patronais, o
salário mínimo deveria atingir em 2011
os 500 euros.
No quadro seguinte pode verificarse a evolução do montante do salário
mínimo nos últimos 10 anos: l

Refira-se que em 2010 as rendas
não foram objectivo de qualquer
actualização relativamente a 2009,
tendo o Aviso n.º 16247/2009, de
18,9 (2ª série do DR), fixado o coeficiente em 1,000, que corresponde a
um aumento de 0%.
Comunicação do novo
montante de renda:
Na falta de acordo escrito sobre
o regime de actualização da renda, o
senhorio interessado na actualização
da renda deve comunicar por escrito
ao arrendatário, com a antecedência
mínima de 30 dias, em relação ao vencimento da renda, o novo montante

e o coeficiente de actualização, por
meio de carta registada com aviso de
recepção.
Assim, para actualização das
rendas relativas ao mês de Janeiro
de 2011, cujo vencimento ocorre
em Dezembro de 2010, os senhorios devem comunicar o valor da
nova renda até ao final do mês de
Outubro, por forma a respeitar o
prazo de 30 dias de antecedência.
Isto obviamente desde que nessa
altura tenha decorrido um ano desde
a última actualização.
Importa destacar que o montante
da renda resultante da actualização
deverá ser arredondado para a unidade de ouro imediatamente superior.
Note-se que a falta de actualização
da renda prejudica a recuperação dos
aumentos não feitos, podendo, toda
a via, os coeficientes ser aplicados
em anos posteriores, desde que não
tenham passado mais de 3 anos sobre
a data em que teria sido inicialmente
possível a sua aplicação.
Para uma análise da evolução das
rendas nos últimos 10 anos, apresentamos em seguida um quadro
com os coeficientes de actualização
das rendas habitacionais e não habitacionais, bem como as respectivas
percentagens de aumento desde o
ano de 2001. l
Fonte: Boletim do Contribuinte

Fonte: Boletim do Contribuinte

Novas instalações em Castelo Branco

Ministro inaugura ASAE
l O Ministro da Economia, Vieira
da Silva, inaugurou no passado dia 2 de
Fevereiro , o Centro de Apoio Logístico
da Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE) em Castelo Branco.
As novas instalações incluem um
armazém, espaços para formação e um
núcleo museológico (em homenagem ao
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inspector João Ribas), além de uma área
de serviços. Joaquim Morão, presidente
da Câmara de Castelo Branco, realçou o
facto das novas instalações criarem mais
serviços e emprego. “Castelo Branco
tem uma estratégia clara: a cidade sofreu
uma revolução urbanística nos últimos
12 anos”. l
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• Janeiro 2011
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