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Editorial
l Vivemos tempos 

muito complicados e de di-
fícil compreensão. A toda a 
hora e a uma velocidade ver-
tiginosa chegam notícias de 
Cimeiras e Reuniões ao mais 
alto nível na Comunidade 
Europeia… o que hoje é 
aparentemente uma solução 
para a crise das dívidas sobe-
ranas, no dia seguinte con-
tribui para afundar as bolsas 
na Europa, desvalorizar a 
Banca e, consequentemente, 
contribui para a queda dos 
principais índices de referên-
cia. Em cima desta confusão 
Europeia temos ainda a gra-
ve situação económica do 
País que anuncia cortes em 
cima de cortes e muitas dívi-
das. Mas agora, não é impor-
tante procurar os culpados, 
mas sim aprender com os 
erros do passado e procurar 
um novo rumo para o País. 
No final de contas, todos 
somos culpados, ao votar-
mos nos diferentes partidos 
políticos atrás das promessas 
eleitorais. Aplicam-se depois 
medidas que comprome-
tem o futuro dos nossos fi-
lhos, deixando a factura para 
quem se segue. O resultado 
destes anos de governação a 
pensar no voto deu lugar a 
um Estado gordo, tão gordo 
que já não o conseguimos 
“alimentar” (só em juros 
Portugal vai ter de pagar em 
2012 mais de 8 Mil Milhões 
de Euros). 

A máquina que todos 
montamos, que suposta-
mente foi concebida para 
nos defender e ajudar, está 
agora a condicionar e mui-
to as nossas vidas e princi-
palmente a “estrangular” as 
pequenas e médias empre-
sas que são, ou deviam ser, 
o principal motor da nossa 
economia. Agora, para man-
ter um Estado deste tama-

nho, é necessário recorrer 
a todos os meios, e muita 
imaginação: impostos, taxas, 
custos de interesse económi-
co geral (factura da EDP), 
direitos de Autor, direitos 
conexos, multas, portagens, 
certificações e mais certifi-
cações etc... a isto juntamos 
muita e muita burocracia, e 
uma justiça demorada que se 
perde de recurso em recurso.

 Podia aqui falar ainda 
das empresas públicas com 
prejuízos enormes acumula-
dos (Só o sector de transpor-
tes com dez mil milhões de 
Euros), na concentração dos 
canais de comércio, o aban-
dono dos campos e muitas 
outras causas da situação em 
que nos encontramos. 

Certamente que todos, 
forçosamente, aprendemos 
com os “erros herdados”. 
Contudo parece-me impor-
tante que com esta lição, 
se traçasse um novo rumo 
para o País a médio e lon-
go prazo, que em minha 
perspectiva está muito claro: 
resumindo-se a menos, mui-
to menos, “ESTADO” para 
menor CARGA FISCAL, 
simplificar os procedimen-
tos e uma Justiça célere e de 
fácil compreensão.

 Está claro que quem 
passou 30 anos a engordar 
não pode emagrecer de um 
dia para o outro, mas de fac-
to terá de haver medidas de 
reajusto para que a “nossa” 
economia sobreviva e pouco 
a pouco volte a gerar nova-
mente riqueza.  l   

Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

Opinião
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l A Associação Com-
ercial e Industrial de Cas-
telo Branco (ACICB) festeja 
(entre Maio de 2011 e Maio 
de 2012) o seu primeiro 
centenário. A actual Di-
recção tem levado a efeito 
várias acções no sentido de 
comemorar condignamente 
o aniversário secular desta 
instituição. O epílogo do 
programa das comemora-
ções acontecerá no dia 4 de 
Maio de 2012, quando se fiz-
er o lançamento de um livro 
sobre a história da ACICB, 
desde a sua fundação, em 
1911, até à radical revisão 
dos seus estatutos no início 
da década de 40. Na mesma 
altura, inaugura-se também 
uma exposição documen-
tal sobre as primeiras três 
décadas da actividade da 
ACICB e dos seus sócios. A 
mostra reúne documentos 
manuscritos, impressos e 
iconográficos, provenientes 
de várias colecções particu-
lares e públicas. 

No passado mês  de 
Maio, a Direcção dirigiu-
me um convite no sentido 
de escrever a história dos 
100 anos da Associação. 
Ao elaborar o projecto de 
inventariação, pesquisa e 
redacção do historial da 
ACICB, dei conta de que 
uma grande parte dos fun-
dos documentais da associa-
ção tinham-se perdido. As-
sim, era necessário recorrer 
a fontes colaterais para col-
matar as perdas existentes. 
Ou seja, a tarefa exigia 
uma consulta vastíssima de 
fundos institucionais, tanto 
de carácter local como na-
cional, cujos serviços tives-
sem estabelecido relações 
laborais ou parcerias com a 
associação, tais como a Câ-

mara Municipal de Castelo 
Branco, o Governo Civil, a 
Administração do Consel-
ho, o Tribunal do Comércio, 
o Tribunal dos Desastres 
no Trabalho, a Câmara do 
Comércio de Lisboa, etc. 
Ora, em escassos nove me-
ses de investigação que 
tinha pela frente (e dois 
e meio para produção do 
livro), não me era possível, 
honestamente, escrever um 
trabalho de fundo sobre a 
vida de uma instituição com 
os pergaminhos da ACICB. 
Assim, a minha proposta de 
estudo contemplaria apenas 
os primeiros trinta anos da 
sua existência e, aprovada 
a proposta, comecei uma 
pesquisa que – ao alinhavar 
estas breves palavras – ainda 
está longe do fim. No lapso 
de tempo que me propus 
estudar, o que há a destacar 
no currículo da associação 
pode dividir-se em dois 
grandes blocos: a sua vida 
interna e a sua participação, 
a vários níveis, no meio so-
cial em que se inscreve. 

Quanto ao primeiro blo-
co, strictu sensu, ele diz 
respeito à realização das 
metas estabelecidas pelos 
estatutos. Isto é, trata-se, 
em primeiro lugar, de as-
segurar a manutenção da 
associação: eleger os cor-
pos gerentes e cumprir os 
deveres e fazer valer as 
regalias dos seus associados, 
tanto em matéria comercial 
como em matéria industrial. 
Em segundo lugar, trata-
se de conseguir concreti-
zar objectivos no âmbito 
do recreio e da formação 
dos associados. Esta tarefa 
foi tomada a peito pelos 
seus fundadores, de modo 
que basta lembrar aqui o 

A Provecta ( e venerável) 
idade de um Século 

seguinte: foi a ACICB que 
promoveu o primeiro curso 
comercial que se leccionou 
em Castelo Branco, no ano 
lectivo de 1911/12. As aulas 
começaram em Dezembro, 
sete meses após a fundação 
da associação, e as discip-
linas não podiam ser mais 
bem escolhidas: escritu-
ração comercial e cálculo 
(financeiro). Este é um de 
entre vários exemplos do 
nosso estudo que importa 
sublinhar. Quanto ao segun-
do bloco, a sua participação 
na vida social da cidade, os 
contributos da associação 
espalharam-se por diversas 
áreas e tiveram diferentes 
repercussões. É evidente 
que as áreas favoritas eram 
as do comércio e da indu-
stria.

 E a ACICB não en-
jeitou a oportunidade de 
participar activamente na 
elaboração de legislação, 
tão cara ao comércio, como 
a da regulamentação das 
horas de trabalho ou do 
descanso semanal, que os 
primeiros governos repub-
licanos procuraram fixar 
em letra de lei. O mesmo 
aconteceria no domínio 
industrial, onde uma série 
de medidas, laborais e fis-
cais, envolvia e impunha a 
participação das associações 
de classe. Mas a ACICB não 
colaborava apenas em maté-
rias que lhe diziam respeito 
directamente, também fazia 
alvitres ou era convidada 
a partilhar ideias sobre as-
suntos relacionados com 
os negócios da vida pública 
citadina, em particular, ou 
até do próprio concelho, 
em geral. E, como veremos, 
o seu contributo foi, na 
maior parte das vezes, um 
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l Foi aprovada uma sobretaxa ex-
traordinária em sede de IRS que atinge 
«todos os rendimentos englobáveis 
das diversas categorias de IRS».

Imposto especial: todas as mais-
valias taxadas. Esta medida é impre-
scindível para acelerar o esforço de 
consolidação orçamental e cumprir 
o objectivo decisivo de um défice 
orçamental de 5,9 por cento este ano, 
adianta o Executivo.

O novo imposto tem «três carac-
terísticas: é uma medida extraordinária, 
universal e que respeita o princípio da 
equidade social na conjuntura de aus-
teridade». Quanto à sua incidência, «a 
sobretaxa extraordinária compreende 
todos os rendimentos englobáveis das 
diversas categorias de IRS, acrescidos 
de rendimentos sujeitos a taxas espe-
ciais de tributação na parte que exceda 
o valor anual da retribuição mínima 
mensal garantida», adianta o comuni-
cado do Conselho de Ministros.

Assim, todas as mais-valias, sujei-
tas a uma taxa especial de tributação, 
serão abrangidas por este imposto 
extraordinário. O novo imposto 
incide apenas sobre os rendimentos 
auferidos em 2011. 

Novo imposto: como e quanto 
pagam os independentes?

Os trabalhadores independentes 
só vão pagar a sobretaxa criada pelo 
Governo no IRS em 2012. Para quem 
tem rendimentos de trabalho depen-
dente e pensões, é retida na fonte uma 
parte do subsídio de Natal, mas quem 
não tem subsídio, tem regras próprias. 
Nós ajudamos a fazer as contas. 

Imagine um casal sem filhos, 
com rendimentos empresariais e 
profissionais (Categoria B, regime 
simplificado e não opção por regras 
da Categoria A), em que cada um dos 
sujeitos aufere 1.500 euros. 

O rendimento anual bruto é de 
36 mil euros, sujeito à taxa de 30% 

Imposto extraordinário faz sentido?

ACICB injecta 10 mil euros no comércio 
l A Associação Comercial e 

Industrial de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão (ACI-
CB) vai voltar a investir este ano 10 
mil euros no comércio tradicional 
destes três concelhos, através de um 
grandioso sorteio de Natal.

No total vão ser sorteados 30 
prémios entre os consumidores que 
fizerem compras no comércio albicas-
trense, no valor global de 10 mil euros. 

Os prémios serão atribuídos em 
forma de vales, para descontar nos 
estabelecimentos comerciais aderen-
tes a mais esta iniciativa ACICB.

Adelino Minhós, o presidente da 
associação, entende que esta é “uma 
boa forma de colocar o dinheiro a 
circular no pequeno comércio e de 
proximidade, favorecendo também 
a promoção dos nossos associados 
junto dos consumidores nesta épo-
ca festiva que se aproxima a passos 
largos”.

“É um modelo interessante, por-
que para além de premiar os consu-
midores, também premeia o comércio 
de proximidade”, refere o presidente 
da ACICB, sublinhando que desta 
forma todos ficam a ganhar. 

O ano passado, esta iniciativa da 
ACICB realizou-se pela primeira vez 

nestes moldes, tendo constituído um 
êxito quer junto de comerciantes quer 
de compradores. 

Tal como na edição inaugural 
deste sorteio de 10 mil euros em 
prémios, o consumidor terá direito a 
uma senha por cada 5 euros de com-
pras nos estabelecimentos aderentes. 
Essas senhas serão depositadas, 
depois de devidamente preenchidas, 
em tômbolas que ficarão situadas no 
Cine-Teatro Avenida e na Biblioteca 
Municipal em Castelo Branco, na 
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova 

Em sede de IRS

Sorteio de Natal premeia consumidores e lojistas

resulta num rendimento colectável de 
25.200 euros. A este valor subtrai-se 
o valor do salário mínimo nacional 
(SMN) anual no valor de 6.790 euros 
que vezes 2 corresponde a 11.620 
euros. É a este valor que será aplicada 
a sobretaxa de 3.5%. 

Ora, 3.5% de 11.620 euros são 407 
euros. É este o valor a pagar ao fisco.

Empresas escapam ao novo im-
posto! Porque?

Serão os cidadãos e não as empre-
sas que iram sentir o aperto. O novo 
imposto extraordinário, que retirará 
o equivalente a 50% do subsídio de 
Natal acima do salário mínimo dos 
portugueses, deixa as empresas de 
fora, mas por uma razão.

O IRS é um esforço mais equita-
tivo, é um esforço mais justo, no en-
tender do Governo: os sacrifícios são 
repartidos por todos, à excepção das 
famílias com menores rendimentos.l

Boletim de Contribuinte

Destaque

e na Câmara Municipal de Vila Velha 
de Ródão.

Paralelamente, a nossa associação 
tem prevista a realização de várias 
iniciativas nesta época de Natal. 
Todas com o mesmo objectivo de 
sempre, divulgar e promover as acti-
vidades dos nossos associados junto 
do grande público, contribuindo para 
incentivar as compras no comércio 
quer da cidade quer dos concelhos 
de Idanha e Vila Velha.

Muito em breve, iremos dando 
conta de cada uma delas. l

Dia 28 de Setembro os associados foram chamados a pronunciar-se 
sobre as actividades de Natal para este ano

manifesto sinal de qualidade ou, em 
outros, de comovente filantropia.

Os nomes dos seus fundadores, 
35 ao todo, merecem ser lembrados 
para a posteridade. Alguns deles 
há muito que estão desenterrados 
e salvos do esquecimento, pois são 
nomes incontornáveis para aqueles 
que estudam a história da cidade de 
Castelo Branco: António Cardoso 
Penedo, João Carlos d’Abrunhosa, 
Joaquim Martins Bispo Junior, 
Eduardo Afonso da Silva Salavisa, 
entre outros. 

Encontramo-los, com muita 
frequência, a desempenhar cargos 
adstritos ao poder local (na câmara, 
na administração do concelho, etc.) 
ou a exercer funções graciosas em 
agremiações da cidade (nos Bom-
beiros Voluntários, no “Grupo 
dos 15”, etc.). Mas não são só os 
fundadores que queremos lembrar, 
as pessoas que serviram os órgãos 
sociais da associação, mesmo só em 
relação ao período a que reporta 
o nosso estudo, ilustram bem o 
conivência que existia entre o poder 
local e a principal associação de 
classe da cidade – a ACICB. Isto 
sem menosprezar a actividade de 
outras associações congéneres, mas 
de objectivos mais restritos, como o 
Club de Castelo Branco (clube dos 
caixeiros), o Centro Artístico Albi-
castrense, a Associação de Classe 
dos Corticeiros, entre outras. 

Um sector muito importante da 
história albicastrense dos alvores 
do regime republicano passa, jus-
tamente, pelo conhecimento detal-
hado das múltiplas agremiações da 
cidade. As esperanças depositadas 
no novo regime reflectiam, em mui-
tos casos, os sonhos das próprias 
associações. O motor principal das 
aspirações da nova ordem residia 
nas ideias herdeiras da revolução 
francesa, a que não era alheio o 
sonho de um contínuo progresso 
e bem estar da humanidade. Por 
isso, a decisão de mandar elaborar 
a história da Associação Comercial 
e Industrial de Castelo Branco pa-
rece selar uma justa homenagem 
àqueles que no longínquo ano de 
1911 lutaram em nome desses 
ideais. Esperamos, muito sincera-
mente, que o nosso esforço possa 
render-lhes justiça, tanto nos seus 
defeitos como nas suas qualidades, 
e produzir aquilo que a História 
tem o dom fazer: a ressurreição do 
passado. l

Castelo Branco, 3 de Novembro de 2011
Leonel Azevedo
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l No âmbito da Semana Eu-

ropeia da Prevenção de Resíduos, 
iniciativa a decorrer de 19 a 27 de 
Novembro, A Valnor vai levar a 
efeito em pareceria com a ACICB 
- Associação Comercial, Indus-
trial e Serviços de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão, e com a Escola Superior 
Agrária do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco; uma campanha 
denominada: “MENU DOSE CER-
TA / REDUÇÃO DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS ALIMENTARES.” 
Esta campanha terá lugar nos esta-
belecimentos aderentes, de restau-
ração da cidade de Castelo Branco.

Com o menu Dose Certa, pre-
tende-se a redução de resíduos 
orgânicos (alimentares) provenien-
tes dos restaurantes da cidade de 
Castelo Branco. A ideia passa por 
propor aos estabelecimentos da 
restauração, a elaboração de um 
menu que não origine desperdício 
alimentar e consequentemente, re-
síduos alimentares assegurando no 
entanto, a quantidade necessária de 
nutrientes.

Esta acção pode ter um efeito 
pedagógico e contribuir para uma 
vida melhor. Com o projecto “Menu 
Dose Certa”, visamos a redução de 

Menu dose certa
Redução de resíduos orgânicos alimentares

Gás e electricidade 
mais caros 

Taxa de IVA fixada em 23%

l De acordo com a Lei n.º 
51-A/2011, de 30 de Setembro, a 
taxa do IVA aplicável ao gás e elec-
tricidade passa de 6 para 23%, com 
entrada em vigor a partir de 1 de 
Outubro. Assim, os consumos de 
gás e electricidade ocorridos após 
1.10.2011 passaram a ser taxados a 
23% em virtude da revogação das 
verbas 2.12 e 2.16 da Lista I anexa 
ao Código do IVA.

Em paralelo o Governo apro-
vou a criação do apoio social 
extraordinário ao consumidor de 
energia (ASECE). Trata-se de um 
apoio social que corresponde a um 
desconto no preço da electricidade 
e do gás natural para os clientes 
finais economicamente vulnerá-
veis. O valor do desconto é fixado 
anualmente por portaria conjunta 
dos membros do Governo respon-
sáveis pelas áreas das finanças, da 
segurança social e da energia. 

Os clientes elegíveis para aplica-
ção do ASECE podem beneficiar 
deste apoio social independente 
de lhes ter sido atribuída qualquer 
tarifa social e podem cumular a 
sua aplicação com a tarifa social 
da energia eléctrica, do gás natural 
ou de ambas.

Assim, poderão pedir a referida 
tarifa, os beneficiários das seguin-
tes prestações:

- Complemento solidário para 
idosos;

- Rendimento social de inser-
ção;

- Subsídio social de desempre-
go;

- Primeiro escalão do abono de 
família; 

- Pensão social de invalidez. l

Destaque

resíduos orgânicos que chegam dos 
pratos dos clientes

Este projecto tem algumas vanta-
gens para o cliente que faz uma op-
ção mais económica, mais saudável, 
pois não terá cometido excessos em 
termos de comida, (combate à obe-
sidade), terá ainda vantagens para 
o restaurante que assim terá menos 
custos e para o município que terá 
menos resíduos para recolher. 

 Gostaríamos ainda de referir 
que as categorias que nos chegam 
para reciclar são nomeadamente os 
hidratos de carbono (arroz, bata-
tas, massas), e as proteínas (carne, 
peixe), assim como os produtos 

hortícolas (saladas e legumes). De 
acordo com estudos já efectuados, 
58,8% dos restos deitados fora são 
essencialmente arroz e batatas, De-
pois, vinham as proteínas da carne, 
com 29,4%, e os hortícolas – 11,8%. 
As percentagens correspondiam a 
cerca de 174 gramas de comida no 
caixote por pessoa. Com o menu 
Dose Certa, ao final de um ano, os 
restaurantes conseguiriam reduzir 
em cerca de 48,5 Kgs” de resíduos.

Os restaurantes aderentes são:
- Seara
- Telheiro do Abílio
- English Savoy
- Aqui ao Lado  l 

l A inflação subiu para três por 
cento em Setembro, face ai mesmo mês 
do ano passado, revela o Eurostat. Na 
região da moeda única, a inflação tinha 
sido 2,5 por cento em Agosto – já acima 
do tecto do Banco Central Europeu 

Inflação sobe para três por cento
Zona Euro

(BCE), que pretende manter o nível da 
inflação próximo dos dois por cento.

Agora, terá aumentado mais 0,5 por 
cento, o que poderá adiar uma redução 
das taxas de juros por parte do BCE. 
Nas últimas semanas tem havido repe-

tidos pedidos para que esta autoridade 
monetária corte as suas taxas de juro, 
de modo a estimar o crescimento ao 
nível da União Europeia, numa altura 
em que a crise da divida soberana se 
tem intensificado. l 

l Os dados do Gabinete de 
Estatística Europeu, Eurostat, mos-
tram que a taxa de desemprego em 
Portugal permaneceu nos 12,3% em 
Agosto. Portugal fica assim na quar-
ta posição do ranking dos países da 
União Europeia (EU) com a taxa de 
desemprego mais elevada. 

No que toca à zona euro, a taxa 

Desemprego mantém-se nos 12,3%
Dados do Eurostat

fixou-se nos 10% em Agosto, o mes-
mo valor do mês anterior, enquanto 
em termos da EU a 27 o valor foi 
de 9,5%.

As taxas de desemprego mais 
baixas foram registadas na Áustria 
(3,7%), indica o gabinete de estatís-
tica da EU, na Holanda (4,4%) e no 
Luxemburgo (4,9%), enquanto a Es-

panha mantém o estatuto de campeã 
do desemprego: 21,2%.

Em relação ao desemprego jun-
to dos jovens, este foi de 20,4% na 
zona euro e de 20,9% na EU, com 
a Espanha também aqui no topo da 
tabela (46,2%), logo acima da Irlanda, 
onde 31,9% dos jovens estão sem 
trabalho.l 

www.acicb.pt

Foto: Somos andando
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l A ACICB, em colaboração 
com a Promover – Consultores, Lda., 
está a promover o Programa DINA-
MIZAR, que é um projecto desen-
volvido pela ACICB e co-financiado 
pelo POPH – Programa Operacional 
do Potencial Humano.

O Projecto Dinamizar destina-se 
a elevar a capacidade competitiva das 
micro e PME do Comércio e Serviços 
mediante um conjunto integrado de 
acções que visam, a curto, médio e 
longo prazo, proporcionar um me-
lhor desempenho das mesmas.

São destinatários do Projecto 
Dinamizar as empresas do sector do 

‘Agir para ultrapassar as dificuldades’ 
Programa Dinamizar  

comércio e serviços, com número de 
trabalhadores igual ou inferior a 100.

Benefícios do Projecto
• Intervenção gratuita de consul-

tores especializados
• Implementação de estratégias à 

medida das necessidades da empresa
• Aquisição de novas competên-

cias dos activos das empresas (em-
presário e trabalhadores), através da 
formação

• Reposicionamento da empresa 
face à concorrência

• Elevar a capacidade competitiva 
da empresa e melhorar o seu desem-

l O declínio económico do 
centro urbano de Castelo Branco, 
nomeadamente do seu comércio 
tradicional, impõe a tomada de 
medidas que invertem esta tendên-
cia e criem, em contrapartida, uma 
dinâmica positiva capaz de repor a 
centralidade desta importante zona 
da cidade. 

Neste contexto, a ACICB abra-
çou mais um projecto, desta vez 
com o IPI – Inovação, Projectos 
e Iniciativas, Lda.. A criação desta 
dinâmica positiva requer medidas e 
acções visando o reforço da com-

petitividade das empresas existen-
tes, bem como a atracção de novas 
empresas que funcionem como 
motor de dinamização económica 
e de criação de emprego.

Este projecto visa delinear um 
conjunto de estratégias e medi-
das de acção para a revitalização 
económica do centro urbano de 
Castelo Branco, encontrando-se 
dividido numa sequência lógica de 
actividades a desenvolver:

Fase 1 – Benchmarking inter-
nacional;

Fase 2 – Perspectiva dos agentes 

Dinamização do centro urbano de Castelo Branco
ACICB em colaboração com o IPI 

económicos locais;
Fase 3 – Elaboração da estraté-

gia e respectivas medidas de acção 
para a dinamização económica;

Fase 4 – Divulgação da estraté-
gia e respectivas medidas de acção 
para a dinamização económica;

Fase 5 – Plano de Acção para 
implementação da estratégia e 
respectivas medidas;

Fase 6 – Apoio à implementação 
do Plano de Acção para a estraté-
gia e respectivas medidas de acção 
para a dinamização económica.

O projecto decorre entre Setem-

bro de 2011 e Fevereiro de 2013, 
apresentando como objectivos:

1.Criar uma grelha estruturada 
de estratégias alternativas e res-
pectivas medidas de acção para a 
dinamização económica do centro 
urbano de Castelo Branco;

2.Definir a estratégia e medidas 
de acção a implementar;

3.Divulgar e disseminar a es-
tratégia e respectivas medidas de 
acção; e

4.Apoiar a implementação dessa 
estratégia e das respectivas medidas 
de acção. l

Destaque

penho.

Plano de Intervenção
1ª FASE
Identificação das necessidades 

efectivas de cada empresa e pre-
paração do Plano de Acção por 
consultores especialistas em gestão, 
fiscalidade, marketing, vendas, entre 
outros.

2ª FASE
Execução do Plano de Acção 

baseado em acções de consultoria e 
formação geral ou à medida da em-
presa de forma a eliminar lacunas e 

cumprir com a obrigatoriedade legal.

3ª FASE
Avaliação Global e do impacto 

produzido pelo projecto na empresa 
e no seu meio envolvente.

O projecto irá arrancar a partir de 
Outubro de 2011 e envolve 25 em-
presas associadas da ACICB, sendo 
totalmente gratuito para a empresa.

Caso ainda esteja interessado 
em participar e/ou para quaisquer 
esclarecimentos podem entrar em 
contacto com os serviços da ACICB 
através do telefone 272 329 802 ou 
e-mail geral@acicb.pt. l
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l A ACICB – Associação Comer-
cial, Industrial e Serviços de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão, em colaboração com o Centro 
de Formação Profissional para o Sector 
Alimentar (CFPSA) (entidade acredita-
da e reconhecida pelas entidades regu-
ladoras e fiscalizadoras), desenvolveu já 
duas acções de reciclagem de Higiene 
e Segurança Alimentar, no sector das 
carnes e seus produtos, com a duração 
de 6h, homologado pela FNACC, com 
a finalidade de renovar o Cartão de 
Manipulador, que perdeu a sua validade 
no passado dia 31 de Julho de 2011.

A formação é obrigatória por lei, de 
acordo com o artigo 26º do Decreto-
Lei n.º 147/2006 republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 207/2008, de 23 de 

Outubro.  
É ainda estabelecido que o ma-

nipulador deve ser detentor de um 
Cartão de manipulador que comprove 
o aproveitamento na formação. Sendo 
este cartão emitido pela FNACC, tem 
a validade de três anos, ficando a sua 
renovação dependente da apresentação 
dos comprovativos da realização de 
acções de formação de actualização de 
conhecimentos. 

Conteúdo programático do Curso 
de Higiene e Segurança Alimentar 
no Sector das Carnes, para o triénio 
Julho/2011 a Julho/2014, destinado 
a reciclagem, com a carga horária de 
6 horas:

• Higiene das Carnes
• Microbiologia da Higiene Ali-

Sector das Carnes e seus produtos 
Curso de Higiene e Segurança Alimentar 

mentar
• Higiene dos Manipuladores
• Higiene das instalações, equipa-

mentos e utensílios
• Acondicionamento/Embalagem 

de carnes e seus produtos
• Condições Higiénicas a observar 

na venda e distribuição de carnes e seus 
produtos

• Segurança alimentar / HACCP
• Legislação
• Debate e esclarecimentos
• Teste dos conhecimentos adqui-

ridos
Para inscrições e/ou esclarecimen-

tos podem entrar em contacto com os 
serviços da ACICB através do telefone 
272 329 802 ou e-mail geral@acicb.
pt. l

Abertura de Candidaturas 

l A ACICB ciente da realidade 
em que se insere, e de forma a dar 
resposta às solicitações dos nossos 
Associados, através da satisfação 
das necessidades de formação 
existentes, bem como para con-
tribuir para o desenvolvimento e 
dinamização da região envolvente, 
pretende desenvolver um Plano de 
Formação Profissional para o bié-
nio 2012/2013. 

Neste contexto, foram elabora-
das duas candidaturas, uma refer-
ente aos cursos EFA e outra às For-
mações Modulares Certificadas, de 
acordo com a legislação em vigor e 
os regulamentos específicos do Pro-
grama Operacional, aguardando-se 
a sua aprovação.

As formações modulares con-
stituem uma oferta de Unidades de 
Formação de Curta Duração, que 
poderão ser capitalizáveis para a ob-
tenção de qualificações constantes 
do Catálogo Nacional de Qualifica-
ções e permitem a aquisição de con-
hecimentos em determinadas áreas 
consideradas fundamentais para o 
desenvolvimento do indivíduo. 

Os cursos de Educação e For-
mação de Adultos (EFA) são uma 
oferta de educação e formação 
para adultos que pretendam elevar 
as suas qualificações, com vista a 
uma reinserção ou progressão no 
mercado de trabalho.

São destinados a activos que 
pretendam adquirir o 12º Ano de 
escolaridade. l

Formação
Profissional
para 2012 / 2013

Actualidade

l O Governo vai dispensar deter-
minadas obrigações de comunicação 
das empresas à Autoridade para as Con-
dições de Trabalho (ACT), previstas no 
Código do Trabalho, designadamente 
os horários de trabalho, intervalos para 
descanso, isenções de horário e alarga-
mento dos períodos de laboração. A in-
tenção do Executivo é evitar o excesso 
de carga burocrática para as empresas 
no seu relacionamento com o Estado.

Uma das medidas apresentadas ais 
parceiros sociais prevê que a empresa 
deixe de ser obrigada a comunicar à 
ACT o regulamento interno da em-
presa, podendo ser dispensada pela 
sua simples publicitação no local de 
trabalho. Para o efeito, terá de ser ou-
vida a comissão de trabalhadores ou, 
na sua falta, as comissões intersindicais, 

as comissões sindicais ou os delegados 
sindicais.

Por seu lado, as empresas deixam 
de ter de pedir autorização à ACT para 
reduzir ou acabar com o intervalo de 
descanso. Basta a sua comunicação e 
o envio dos respectivos documentos 
para que a referida autorização seja 
concedida de forma automática.

O mapa de horário de trabalho 
também vai deixar de ser entregue 
previamente à ACT. A razão para tal 
alteração prende-se com o facto de o 
envio do mapa de horário de trabalho 
não assegurara a integridade do docu-
mento nem o rigoroso cumprimento 
do mesmo, facto que apenas uma acção 
inspectiva pode assegurar. O mesmo 
acontece com o controlo administra-
tivo por parte da ACT dos acordos de 

Informações vão deixar de ser obrigatórias
Autoridade para as condições de trabalho (ACT)

isenção de horário de trabalho entre as 
empresas e os trabalhadores. 

Relativamente à autorização para 
alargar o período de trabalho, o pedi-
do à ACT terá de ser feito por correio 
electrónico. Mas esta comunicação 
electrónica visa abreviar o deferimento 
do procedimento, por meio da autori-
zação automática para alargamento da 
laboração do estabelecimento, sempre 
que respeitados os requisitos laborais. 

Deixará, igualmente, de ser obriga-
tória a comunicação à ACT da lista dos 
trabalhadores que exercem actividade 
laboral nos seus domicílios.

Por último, é eliminada a obrigação 
de comunicar os elementos respei-
tantes à empresa antes do início da 
actividade e aquando da introdução de 
alterações.l

Foto: Buduaar.ee
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l O Governo apresentou aos 
parceiros sociais uma proposta de al-
teração do conceito de despedimento 
com justa causa, no sentido de per-
mitir ao empregador o despedimento 
de trabalhador por incumprimento 
dos objectivos acordados por ambas 
as partes. A ideia é permitir o despe-
dimento com justa causa dos traba-
lhadores cuja prestação se caracterize 
pela redução de produtividade ou de 
qualidade.

Governo pretende alterar conceito  
Despedimento com Justa Causa

Actualidade

Actualmente, a lei apenas permite 
o despedimento, por inadaptação, 
de trabalhadores que não cumpriu 
os objectivos previamente definidos, 
tratando-se de cargo de complexida-
de técnica ou de direcção, e desde que 
tenha havido introdução de novos 
processos de fabrico, de novas tec-
nologias ou equipamentos baseados 
em diferente ou mais complexa tec-
nologia, que implique modificação 
das funções referentes ao posto de 

trabalho. 
Com o objectivo de flexibilizar 

o mercado de trabalho, conforme 
acordado no Memorando da “Troi-
ka”, pretende-se criar, no âmbito da 
organização do tempo de trabalho, a 
figura do banco de horas individu-
ais, deixando de ser exclusivamente 
estipulado em instrumento de regu-
lamentação colectiva de trabalho.

Prevê-se ainda a redução para 
metade dos montantes a pagar pela 

prestação de trabalho suplementar.
Actualmente, o trabalho suple-

mentar é pago pelo valor da retribui-
ção horária com os seguintes acrés-
cimos mínimos: 50% pela primeira 
hora e 75% nas restantes, em dia 
útil; 100% por cada hora, em dia de 
descanso semanal ou feriado.

Refira-se que estes acréscimos 
podem ter valores superiores, con-
forme previsto em contrato colectivo 
de trabalho ou acordo de empresa. l

Contratos a Termo 

l Conforme previsto no 
Programa do actual Governo, foi 
proposto aos parceiros sociais a 
prorrogação extraordinária dos 
contratos a termo certo até ao 
limite máximo de 18 meses para 
os casos em que até Dezembro de 
2012 não poderiam ser renovados, 
tendo em consideração os limites 
previstos no artigo 148º do Código 
do Trabalho. 

De acordo com o regime actu-
almente em vigor, constante do ar-
tigo 148º do Código do trabalho, o 
contrato de trabalho a termo certo 
pode ser renovado até 3 vezes e a 
sua duração não pode exceder:

- 18 meses, quando se tratar 
de pessoa à procura de primeiro 
emprego;

- 2 anos, no caso de lançamento 
de nova actividade de duração 
incerta, início de laboração de 
empresa ou estabelecimento per-
tencente a empresa com menos de 
750 trabalhadores, e ainda em caso 
de contratação de trabalhador em 
situação de desemprego de longa 
duração;

- 3 anos nas demais situações 
previstas no artigo 140º do có-
digo do trabalho, que permitem a 
contratação a termo. l

Renovação 
extraordinária 
em proposta

www.acicb.pt
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ACICB empenhada na promoção dos associados
Jovens candidatas a Miss República Portuguesa estiveram em Castelo Branco

l A cidade de Castelo Branco 
acolheu, entre o dia 18 a 23 de 
Agosto, o estágio do concurso Miss 
República Portuguesa de 30 jovens 
representantes dos 18 distritos do 
país, regiões autónomas da ma-
deira e açores e das comunidades 
portuguesas no estrangeiro. O Ob-
jectivo da ACICB ao impulsionar a 
estágios das misses, foi dinamizar 
a cidade e promover o comércio 
tradicional, contando com a pre-
sença das jovens em várias activi-
dades, como a realização de sessões 
fotográficas, passeios turísticos, 
convívios e até uma passagem de 
modelos. Para além de Castelo 
Branco, também os outros dois 
concelhos que integram a ACICB, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ró-
dão, receberam durante um dia as 
candidatas a Miss Mundo Portugal. 

Reportagem

8
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Reportagem

Castelo Branco - Idanha-a-Nova - Vila Velha de Ródão

9

Um dos momentos altos do 
evento decorreu na noite de sexta-
feira, dia 19, com o desfile no 
centro cívico da cidade em que 
estiveram representados vários 
estabelecimentos da cidade e as 
suas respectivas marcas, uma noite 
animada pelo grupo Tons de Fado.

No Domingo há noite, dia 21, 
decorreu na Herdade do Regato, 
em Póvoa de Rio de Moinhos, a 
gala para a eleição da Miss Top 
Model, tendo sido eleitas Bárbara 
Franco (Miss Castelo Branco), 
Ana Catarina Cunha (Miss Viana 
do Castelo), Joana Moreira (Miss 
Guarda), Bety Rodrigues (Miss 
Beja) e Morgana Nogueira (Miss 
Porto). l

Cândidatas a Miss Mundo Portugal 2011
A ACICB vem por este meio, agradecer a todas as entidades que de uma ou outra forma colaboraram connosco e ajudaram a dar visibilidade a esta 
iniciativa, que contou com a visita das 30 candidatas a Miss Mundo Portugal 2011 em castelo Branco, no período de 18 a 23 de Agosto.

Câmara Municipal de Castelo Branco;
Câmara Municipal de Vila velha de Ródão;
Câmara Municipal de Idanha-a-Nova;
Best Bed; Revicer Super Bock;
Liberty seguros; Detalhes & Design; Gisela cabeleireiros;
Restaurante A Muralha; Restaurante Senhora de Mércules;
Restaurante Foz do Cobrão; Aqui ao lado cafés; Pipas Bar;
Castrum Bar; Domvs; Quinta da Dança;

Hotel Rainha D. Amélia; Herdade do Regato;
Beira-Moto; Ana.FM; Andy Centro de Estética;
Boutique Chique; Cubb; Espaço Moda; Estilos Cabeleireiro; 
Modisa; Gloss; Laury Gallery; 
Olho rústico;
Orion Boutique; 
Revolution; Trijoca;
Tons de Fado – animação musical
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l Através do Aviso n.º 19512/2011 

(IIª Série DR), de 30 de Setembro, foi 
publicado o coeficiente de actualização 
dos diversos tipos de arrendamento, para 
vigorar em 2012.

Assim, o coeficiente aplicável em 
2012 será de 1,0319. O coeficiente em 
vigor em 2011 é de 1,003, em 2010 
foi de 2,000 e, em 2009, foi de 1,028. 
Este coeficiente é fixado anualmente 
em cumprimento das regras do Novo 
Regime do Arrendamento Urbano 
(NRAU). O coeficiente de actualização 
anual de renda dos diversos tipos de ar-
rendamento é o resultante da totalidade 
da variação do índice de preços no con-
sumidor, sem habitação, correspondente 
aos últimos 12 meses e para os quais 
existam valores disponíveis à data de 31 
de Agosto, apurado pelo Instituto Na-
cional de Estatística. A renda resultante 
desta actualização é arredondada para a 
unidade euro imediatamente superior. 
Este arredondamento aplica-se nos 

demais casos de determinação da renda 
com recurso a fórmulas aritméticas. O 
senhorio, por escrito, através de carta 
registada com aviso de recepção, com 
a antecedência mínima de 30 dias, o 
coeficiente de actualização e a nova 
renda dele resultante. Esta comunicação 
considera-se efectuada mesmo que a 

Actualização das rendas em 2012

Actualidade

carta seja devolvida por o destinatário 
se ter recusado a recebê-la ou não a ter 
levantado no prazo previsto pelos ser-
viços postais, ou se o aviso de recepção 
tiver sido assinado por pessoa diferente 
do destinatário. Se o local arrendado 
constituir casa de morada de família, a 
comunicação deve ser dirigida a cada um 

Regime de arrendamento urbano

dos cônjuges e para o local arrendado. 
Para uma análise da evolução das 

rendas nos últimos 10 anos, apresen-
tamos 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 2012. l
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l A Escola Tecnológica e Pro-
fissional Albicastrense, que iniciou o 
presente ano lectivo a um de Setembro 
com reuniões de planificação, conta 
com três turmas de primeiro ano nas 
áreas de Comunicação: Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade; da 
Animação Sociocultural e dos Serviços 
Jurídicos. Os alunos foram recebidos 
pela Direcção e professores no dia 
15 de Setembro, com o intuito de os 
informar acerca da organização e fun-
cionamento da escola.

Como vem sendo habitual na escola, 
os alunos dos segundos e terceiros anos 
prepararam actividades de recepção ao 
caloiro que decorreram no dia 23 de 
Setembro e que visavam, através de um 
convívio recreativo, dar as boas vindas 
aos novos alunos. 

As reuniões com os Encarregados 
de Educação decorreram conforme 
estipulado nos dias 10 e 11 de Outubro, 
com a presença das directoras peda-
gógica e financeira e dos respectivos 
orientadores educativos.

l O Governo vai aplicar cem 
milhões de euros para apoio a estágios 
profissionais nas empresas, para cerca 
de 35 mil desempregados de longa 
duração, que receberão 420 euros. 

No âmbito desta iniciativa, o 
governo vai pedir às empresas que 
contratem trabalhadores que estão há 

Governo vai pagar formação profissional 
Para 35 mil desempregados

mais de seis meses desempregados, 
e em que esses trabalhadores que 
vão para as empresas vão receber 
formação nas empresas. Em vez de 
ser o Estado a fazer formação, vão 
ser os trabalhadores, nas empresas, 
a trabalhar, explicou o ministro da 
economia., Álvaro Santos Pereira. As 

pessoas que forem contratadas nesse 
regime – vão receber o correspon-
dente a um indexante de apoio social, 
que são cerca de 420 euros, o subsídio 
que a empresa recebe para ter esse in-
divíduo que está desempregado, disse 
também o ministro, que apresentou 
esta medida como – uma das formas 

de combater o desemprego de longa 
duração, e que deverá abranger cerca 
de 35 mil desempregados há mais 
de seis meses. Santos Pereira disse 
também ainda que vão ser anunciadas 
em breve dezenas de medidas para 
reformular os centros de emprego 
do País. l

l Foi aprovada pela Assembleia 
da República, na generalidade, a 
Proposta de Lei n.º 2/XII/1ª, que 
introduz alterações ao Código do 
Trabalho, no sentido de reduzir o 
montante das compensações a atri-
buir aos trabalhadores pela cessação 
do contrato de trabalho, em confor-
midade com o que foi acordado no 
“Memorando da Troika”.

São fixados novos limites ao valor 
da compensação devida em caso de 
cessação do contrato de trabalho em 
comissão de serviço, resolução do 
contrato de trabalho pelo trabalhador 
em caso de transferência definitiva de 
local de trabalho que lhe cause preju-
ízo sério, caducidade do contrato de 
trabalho temporário e do contrato 

de trabalho a termo, caducidade do 
contrato por morte do empregador, 
extinção de pessoa colectiva ou en-
cerramento de empresa, bem como 
em caso de despedimento colectivo, 
despedimento por extinção do pos-
to de trabalho e despedimento por 
inadaptação.

A compensação devida pela ces-
sação do contrato de trabalho passa a 
corresponder a 20 dias de retribuição 
base e diuturnidades por cada ano 
completo de antiguidade a suportar 
pelo empregador (10 dias) e pelo 
fundo de compensação respectivo (10 
dias). Actualmente a compensação 
corresponde a um mês de retribui-
ção e diuturnidades por cada ano de 
antiguidade.l

Proposta de Lei Aprovada
Compensações pela cessação do contrato 

Actualidade

Como vai funcionar este novo incentivo aos desempregados
Quem pode receber?

Será criado um subsídio no valor de um indexante dos apoios sociais 
(419,22 euros) a atribuir a empresas que contratem desempregados há 
mais de seis meses.

Quanto tempo dura?
No máximo o subsídio pode durar seis meses. E o período mínimo de 

contrato também será seis meses.

O apoio pode aumentar?
O valor pode ser majorado, nomeadamente quando a empresa contrata 

desempregados sem termo ou se recrutar desempregados há mais de 12 
meses.

Qual o valor do salário?
Isso depende da empresa e daquilo que vier a ser acordado com o 

trabalhador. A empresas será responsável pela diferença entre o valor do 
apoio e a remuneração. O salário mínimo é de hoje 485 euros.

Quais os deveres?
Desde logo, a empresa tem de garantir formação ao trabalhador. Mas 

haverá outros requisitos, como a necessidade de existir criação líquida de 
emprego. A proposta do governo também diz que a empresa tem de ter a 
situação regularizada perante o Fisco e a Segurança Social. È possível que 
venha a ser limitado o número de ofertas apoiadas por empresa.

Qual o processo?
O processo será pouco burocrático, diz o governo. As empresas devem 

inscrever a oferta de trabalho nos centros de emprego e sinalizar a vonta-
de de ter direito ao apoio. Os centros, depois, devem “indicar os trabalha-
dores que preencham as características da vaga e haverá um processo de 
ajustamento”, diz o executivo. Mas quem escolhe o candidato é a empresa.

O desempregado tem de aceitar?
As regras de aceitação de emprego são as mesmas que já hoje existem: 

as obrigações dos desempregados não mudam.

O subsídio acaba?
O processo não muda. Se o desempregado aceitar o emprego, o sub-

sídio é suspenso e pode retomá-lo no final, caso venha a ser afastado da 
empresa. Actualmente, o subsídio é suspenso em caso de actividade pro-
fissional com duração inferior a três anos. 

www.acicb.pt

A comunidade escolar celebrou 
ainda, no passado dia 12 de Outubro 
o 19º aniversário da ETEPA, com um 
jantar no Hotel Rainha D. Amélia, em 
que convidados, professores e alunos 
desfrutaram de momentos de alegria 
e boa disposição, usufruindo da in-
terpretação de danças e canções dos 
alunos, com destaque especial para a 
comunidade guineense que integra, este 
ano, seis novos elementos. 

Já se realizaram duas visitas de estu-
do. Os alunos dos 3º anos dos cursos 
Técnico de Artes gráficas e Técnico 
Animador Sociocultural deslocaram-se, 
no passado dia 14 de Outubro à Casa 
Fernando Pessoa, em Lisboa e ao Palá-
cio Nacional de Mafra. Por sua vez os 
alunos dos 2º anos de Técnico de Artes 
Gráficas e Comunicação Marketing, 
Relações Públicas e Publicidade visi-
taram dia 3 de Novembro a Fundação  
Eça de Queirós. Outras estão agenda-
das para este primeiro trimestre lectivo. 

É assim que a ETEPA imagina, cria 
e constrói o vosso futuro! l

Recepção ao Caloiro
ETEPA
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l Depois de no início do ano, os 
trabalhadores independentes terem 
visto alterada a taxa de desconto para a 
Segurança Social, chega a vez de assis-
tirem a mudanças na base sobre a qual 
incide aquele desconto. Alterações que 
se aplicam só a quem não está isento 
de contribuir.

A mudança na base de incidência 
vai reflectir-se nas contribuições pagas 
em Novembro, quando o trabalhador 
desconta sobre o rendimento de Outu-
bro. É a primeira vez que os escalões de 
rendimentos são actualizados à luz do 
novo código contributivo, que entrou 
em vigor este ano. A base de descon-
tos, que incidia sobre um rendimento 
fictício, passa agora a aproximar-se 
de parte dos rendimentos reais, o que 
pode ditar aumentos em vários casos. 
E mantém-se a lógica de escalões de 
rendimento, ainda que com algumas 
mudanças. 

1 – Como se calcula a contri-
buição?

Só esta sujeito a contribuições para 
a Segurança Social quem não está isen-
to. O montante calcula-se aplicando a 
taxa contributiva à base dos descontos, 
que funciona numa lógica de escalões 

A nova base de desconto dos recibos verdes
Código Contributivo
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relacionados com o Indexante dos 
apoio sociais, o IAS. A partir deste ano, 
passou apenas a haver uma taxa geral, 
de 29,6€ (actividades economicamente 
débeis descontam 28,3%). Agora, 
muda a base sobre a qual incide esta 
taxa, o que pode originar novamente 
oscilações.

2 – Como é a nova base?
A base contributiva é sempre re-

vista em Outubro e aproxima-se do 
“rendimento relevante”. Este corres-
ponde a 70% do valor de prestação de 
serviço  no ano civil anterior à fixação 
da base de incidência e/ou 20% dos 
rendimentos de produção e venda de 
bens. Se em causa estiver um traba-
lhador com contabilidade organizada, 
conta o valor do lucro tributável, se 
for inferior ao que resulta das regras 
anteriores. A Segurança Social apura 
os valores através do Fisco e coloca 
o trabalhador no escalão abaixo ao 
seu rendimento relevante – ainda que, 
no caso de contabilidade organizada, 
o escalão mais baixo seja o 2º. Por 
exemplo, um trabalhador sem con-
tabilidade organizada que ganhou 12 
mil euros em prestação de serviços, 
tem um rendimento relevante de 

8400 euros (1.7 IAS por mês). Como 
corresponde ao segundo escalão, é 
colocado no primeiro, a não ser que 
faça pedido em contrário. Do rendi-
mento relevante, podem ser excluídas 
mais-valias de actividade geradoras 
de rendimentos empresariais e pro-
fissionais, se o período for feito em 
Setembro. Quem reinicia actividade é 
colocado no primeiro escalão.

3 – E se for agora apurado ren-
dimento mais elevado?

Se o rendimento relevante for 
superior ao escalão pelo qual o traba-
lhador desconta até agora, este só po-
derá subir um nível por ano. Ao invés, 
quem antes da nova lei (desde Janeiro 
de 2011) contribuía por um escalão 
superior ao rendimento relevante pode 
pedir para descer de escalão.

4 – E quem ganha pouco?
Quem inicia, ou reinicia, activida-

de a partir de Janeiro de 2011 e conta 
com rendimento relevante anual 
inferior a 5.030,64 euros (excluindo 
trabalhadores com contabilidade or-
ganizada) pode optar por descontar 
sobre o valor mensal (duodécimo) 
daquele rendimento, mas com o li-
mite mínimo de 50% do IAS (209,61 

euros). Este trabalhador pode pedir 
isenção. Até ao final de 2010, o des-
conto sobre o duodécimo abrangia 
rendimentos anuais abaixo de 1.8 
IAS (cerca de 629 euros mensais), 
que correspondia ao primeiro escalão 
da altura.

5 – As regras mudam para essas 
pessoas?

Quem já descontava, até 2010, 
pelo duodécimo através da lei ante-
rior, mantém o direito a essa base, 
até que o rendimento relevante anual 
atinja 5.030,64 euros (12 IAS). Aqui 
já pode ser enquadrado no actual 
primeiro escalão. 

6 – E há isenções?
Sim, além do caso já enunciado 

no ponto 4, também estão isentos 
trabalhadores que recebem menos 
de seis IAS por ano (2.515,32 euros). 
Tal como antes, quem iniciar activi-
dade está isento 12 meses. Também 
há isenção para pensionistas e para 
quem acumula trabalho independen-
te e dependente, desde que preste 
actividades em empresas de grupos 
distintos e que o trabalho por conta 
de outrem pague acima de 419,22 
euros por mês. l

l Foi atribuído ao Instituto Poli-
técnico de Castelo Branco o estatuto de 
entidade qualificada para prestação de 
serviços de I&DT e inovação a PME’s 
no âmbito dos Vales I&DT e Inovação. 
Enquadram-se neste âmbito iniciativas 
que visem, por parte das empresas, a 
obtenção de novas soluções tecnoló-
gicas através da realização de estudos 
de viabilidade técnico-científica e de 
pequenos projetos de I&DT. O objetivo 
destas iniciativas visa a melhoria e/ou 
criação de novos produtos, processos 
ou sistemas, bem como a subsequen-
te transferência de tecnologia para a 
empresa promotora. Assim, o IPCB, 
para as áreas de qualificação para que 
foi qualificado, é uma instituição a que 
as empresas podem solicitar apoio em 
duas tipologias de projetos:

• Vale Inovação - apoio à aquisição 
de serviços de consultoria e de inovação;

• Vale I&DT - apoio à aquisição de 
serviços de I&DT por parte das empre-
sas. Para mais esclarecimentos, contacte 
o IPCB/CEDER, via e-mail para ce-
der@ipcb.pt ou pelo telefone 272 339 

644 | http://www.ipcb.pt/CEDER/
Lista de áreas de qualificação do 

IPCB para prestação de serviços de 
I&DT e inovação (Vale Inovação):

• Desenvolvimento e Engenharia de 
Produtos, Serviços e Processos;

• Criação e Moda;
• Design;
• Comercialização e Marketing.
Lista de prestação de serviços de 

I&DT e inovação qualificados para o 
IPCB, por domínios científicos e tecno-
lógicos inseridos na área de qualificação 
“I&DT e Transferência de Tecnologia” 
(Vale I&DT):

• Ciências e Tecnologias do Am-
biente;

• Ciências e Tecnologias dos Ali-
mentos;

• Tecnologias e Ciências dos Mate-
riais;

• Tecnologias de Informação e Tele-
comunicações;

• Sistemas Energéticos e Novas For-
mas de Energia;

• Qualidade e Segurança Alimentar;
• Gestão Industrial.l

Politécnico qualificado 
Pelo POFC/COMPETE
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l A moda marcou pontos, no 
passado mês de Junho, na cidade albi-
castrense em dois desfiles com objecti-
vos diferentes, mas onde o bom gosto 
imperou, na generalidade.

Na primeira noite a Associação 
Comercial, Industrial e Serviços dos 
Concelhos de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão juntou os 
seus associados e promoveu uma mostra 
de charme, num desfile de fazer inveja a 
alguns profissionais e onde se mostrou 
a verdadeira mulher portuguesa, com as 
clientes das lojas a passarem os modelos.

O presidente da ACICB faz um 
balanço muito positivo do evento, fri-
sando que a adesão dos associados e do 
público é muito recompensadora para a 
organização, numa acção que decorreu 
pelo segundo ano.

“Os objectivos são os de dinamizar 
e divulgar tudo o que de melhor as lojas 
têm para apresentar ao público e, por 
outro lado, mostrar que o comércio tra-
dicional quando se une tem uma grande 
capacidade organizativa e consegue 
fazer eventos desta natureza”, afirmou 
Adelino Minhós.

A iniciativa será para continuar, as-
sim os comerciantes o entendam e se 
a própria associação tiver meios para 
isso, porque “temos que organizar os 
recursos da melhor forma, para que 
nos possam trazer mais-valias”, frisou 

Comércio mais verde
Basta um telefonema

o presidente da ACICB.
Foi também seguindo a ideia de 

rentabilizar meios e reduzir custos que 
a estrutura utilizada para a Passagem de 
Modelos da associação foi a mesma que 
serviu de passerelle ao Desfile de Moda 
Reciclagem e Trapologia, da responsa-
bilidade da Junta de Freguesia.

“Unimo-nos, chegámos a um acordo 
e dividimos custos. Para duas iniciativas 
idênticas, mas de carácter diferente utili-
zamos a mesma infra-estrutura”, conclui 
Adelino Minhós.

Esta Passagem de Modelos do 
Comércio de Proximidade foi mais 
uma iniciativa das comemorações do 
centenário da Associação e no palco 
estiveram as lojas ana.fm, Sapataria 

Cubb, Espaço Moda, Espaço Evo-
lution, Fabiu`s, Gloss, Laury Gallery, 
Orion Boutique, Revolution, Trijoca, 
Polichinelo e Petit Patapon para os mais 
pequeninos. Os acessórios ópticos fo-
ram da Olho Rústico, enquanto que, o 
serviço de cabeleireiro e maquilhagem 
esteve a cargo da Essência Feminina. A 
decoração foi elaborada pela Detalhes 
& Design.

Na noite seguinte, a Junta de Fregue-
sia de Castelo Branco deu destaque às 
questões ambientais, apresentando ideias 
originais de reciclagem, “mostrando às 
pessoas que é importante que se reapro-
veite aquilo que vai para o lixo”, afirmou 
o presidente da Freguesia.

Jorge Neves destaca que este ano 

houve uma aposta ainda maior e uma 
preocupação com determinados por-
menores a que não foi possível, em anos 
anteriores, dar a devida atenção.

“Reunimo-nos de pessoas com 
grande qualidade no design para fazer 
estes vestidos, mostrando que o rea-
proveitamento é fundamental e a isso 
aliámos o desfile e concretizámos num 
espectáculo”, continuou o presidente.

O desfile leva já cinco anos e foi 
melhorando. Tudo começou com um 
curso de formação. “Actualmente o que 
estamos a fazer é reunir um grupo de 
pessoas que são prendadas e que têm 
muito gosto para fazer estes vestidos. 
Não é um curso de formação, mas sim 
a ocupação de pessoas que convivem 
durante grande parte do ano. Estão 
também a aprender, mas a filosofia já 
não é a da formação”, explica.

Jorge Neves diz que este ano, a ini-
ciativa pode dar um salto de qualidade. 
Para já, durante o mês de Agosto, todos 
os vestidos vão estar em exposição no 
Fórum de Castelo Branco e, depois, a 
ideia é levar este espectáculo a outros 
locais.

“É uma maneira de mostrar todo 
este trabalho e ao mesmo tempo de 
conseguir mais alguma receita, porque 
isto tem custos”, refere o presidente 
da Junta. Estão já a ser desenvolvidos 
diversos contactos nesse sentido. l

Moda bem reciclada
Com o apoio da Acicb

l Um telefonema é quanto basta 
para encontrar destino para cartão, plás-
tico ou vidro. Esta foi a mensagem que 
os comerciantes receberam das mãos da 
PSP, numa acção de sensibilização am-
biental que junta a polícia à ACICB-As-
sociação Comercial de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão 
e à Valnor, a empresa responsável pela 
recolha e tratamento do lixo. 

Para ajudar o ambiente nem é pre-
ciso ter muito trabalho, já que a Valnor 
vai à porta dos estabelecimentos para 
recolher os resíduos. O primeiro passo 
é ligar para o 272 324 665. Os interessa-
dos precisam apenas de preencher uma 
ficha e a empresa faz prova da entrega 
dos mesmos para reciclagem. O serviço 
é gratuito.

Adelino Minhós, o presidente da 
ACICB, diz que a campanha pretende 
apelar a uma atitude mais responsável 
em relação ao meio ambiente, assegu-

Legislação

rando que o destino dos resíduos é o 
mais correcto.

“Gostaria de garantir aqui que o tra-
balho que todos nós temos em casa ou 
nas nossas empresas com a separação 
dos lixos está devidamente encaminha-
do”, referiu o dirigente da ACICB, que 

na semana passada integrou uma comi-
tiva que visitou as instalações da Valnor 
em Alter do Chão.

À PSP cabe o papel de contactar 
com os comerciantes, que vão receber 
das mãos dos agentes um folheto com 
conselhos práticos para a utilização 

eficiente da energia, a importância da 
reciclagem ou as alterações climáticas, 
explicou o chefe Esteves da PSP de 
Castelo Branco. 

Fernando Nunes, o responsável 
da Valnor pela sensibilização, sublinha 
também que a recolha selectiva “cria 
emprego e mais-valias económicas na 
nossa região”, sem contar com as van-
tagens ambientais. Nos cinco municípios 
que já possuem o serviço porta-a-porta, 
entre os quais Castelo Branco, a Valnor 
recolheu em Maio cerca de 60 tonela-
das de papel e cartão, sete de plástico e 
embalagem e 15 de vidro. “É nosso ob-
jectivo aumentar esse número”, assumiu 
Hermínio Fernandes, o responsável pela 
recolha selectiva.

A campanha destaca-se também por 
ser poupada nos custos, com folhetos 
desenvolvidos pela própria PSP e im-
pressos em papel normal. O que conta 
é a mensagem.l
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l PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS 

DA ACICB – ASSOCIAÇÃO CO-
MERCIAL, INDUSTRIAL E SER-
VIÇOS DE CASTELO BRANCO, 
IDANHA-A-NOVA E VILA VELHA 
DE RÓDÃO

CAPÍTULO I - OBJECTO
Artigo 1º
(Objecto)
O presente Regulamento aplica-se 

à eleição dos órgãos sociais da ACICB 
– Associação Comercial, Industrial e 
Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Vila Velha de Ródão.

CAPÍTULO II - ABERTURA 
DO PROCESSO ELEITORAL

Artigo 2º
(Abertura e publicitação)
1. O processo eleitoral para os ór-

gãos sociais da ACICB será aberto com 
a convocação pelo Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, com antecedência 
mínima de 30 dias, por meio de comu-
nicação postal ou electrónica dirigida a 
todos os sócios efectivos ou de anúncio 
público em jornais regionais. 

2. Da convocatória constará o dia, 
hora e local da Assembleia Eleitoral, 
bem como a data limite para a presenta-
ção de candidaturas aos órgãos e cargos 
sociais a preencher por eleição.

Artigo 3º
(Cadernos eleitorais)
1. A Mesa da Assembleia Geral 

afixará a lista dos sócios efectivos, no 
pleno gozo dos seus direitos, depois 
de rubricada pelo Presidente da Mesa 
da Assembleia Geral, nos vinte dias 
antecedentes à data da realização do 
acto eleitoral.

2. Qualquer eleitor poderá reclamar 
por escrito, até quinze dias da data 
da Assembleia Eleitoral, de qualquer 
irregularidade patente nos cadernos 
eleitorais.

3. As reclamações apresentadas 
serão apreciadas, pela Mesa da Assem-
bleia Geral, em reunião expressamente 
realizada para o efeito, no dia subse-
quente ao fim do prazo mencionado 
no número anterior, procedendo na 
mesma reunião às eventuais correcções 
e afixando de imediato os cadernos 
eleitorais. 

4. Os cadernos eleitorais rectifi-
cados em função da procedência de 
eventuais reclamações, será definitivo 
e servirá para descarga e verificação 
da votação.

CAPÍTULO IV - APRESENTA-
ÇÃO DE CANDIDATURAS

Regulamento Eleitoral
ACICB

Artigo 4º
(Candidaturas)
1. A apresentação de candidaturas 

será feita ao Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral até quinze dias antes 
do acto eleitoral. Findo esse prazo não 
serão aceites quaisquer candidaturas.

2. As candidaturas para todos os 
órgãos sociais deverão ser subscritas 
por um número mínimo de cinquenta 
sócios efectivos, no pleno uso dos 
seus direitos, e assinadas por todos os 
candidatos.

3. As candidaturas serão sempre 
apresentadas em nome do sócio com 
a indicação obrigatória do nome do seu 
representante.

4. Nas listas serão sempre indicados 
os cargos para que os candidatos são 
propostos e devem ser constituídas 
para a Direcção por 1 Presidente, 1 
Vice – Presidente, 5 Vogais efectivos 
e 2 Vogais suplentes, para a Mesa da 
Assembleia Geral por 1 Presidente, 1 
Vice – Presidente e 1 Secretário e para 
o Conselho Fiscal por 1 Presidente, 1 
Vice – Presidente e 1 Relator.

5. Até ao décimo segundo dia an-
terior ao acto eleitoral, o Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral elaborará 
uma relação de candidaturas aceites da 
qual constará o nome do associado e do 
seu representante, o órgão para que é 
proposto e o cargo a que é candidato.

6. A partir da relação a que se refere 
o número anterior, o Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral mandará 
elaborar as listas das candidaturas res-
pectivas, que serão afixadas na sede da 
associação.

7. Os associados candidatos de cada 
uma das listas admitidas poderão, se 
assim o entenderem, apresentar e fazer 
divulgar os seus programas eleitorais.

CAPÍTULO V - ACTO ELEI-
TORAL

Artigo 5º
(Assembleia Eleitoral)
1. A Assembleia Eleitoral é con-

vocada pelo Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral.

2. Compõem a Assembleia Eleitoral 
todos os sócios efectivos com as quotas 
regularizadas, inscritos até 3 meses da 
data da afixação dos cadernos eleitorais 
provisórios.

Artigo 6º
(Mesa da Assembleia Eleitoral)
A Mesa da Assembleia Eleitoral 

é constituída pelo Presidente e pelo 
Secretário da Assembleia Geral e por 
um escrutinador por eles escolhido de 

entre os sócios efectivos.
Artigo 7º
(Competências da Mesa da Assem-

bleia Geral)
1. Compete à Mesa da Assembleia 

Eleitoral:
a) Dar baixa dos votantes nos ca-

dernos eleitorais;
b) Proceder à abertura e encerra-

mento das urnas;
c) Efectuar os escrutínios e apurar 

os resultados;
d) Proclamar os resultados apurados.
Artigo 8º
(Delegados)
Cada lista poderá indicar até dois 

representantes para acompanharem 
todos os actos da eleição, os quais, se 
assim entenderem, assinarão a acta da 
Assembleia Eleitoral.

Artigo 9º
(Votação)
1. A votação decorrerá no dia agen-

dado, durante o período das 15,00h às 
20,00h.

2. A votação realiza-se por sufrágio 
secreto

3. A verificação sobre a admissibi-
lidade da capacidade eleitoral será feita 
na Secretaria da associação imediata-
mente antes do acto eleitoral.

4. Os boletins de voto serão em 
papel de cores diferentes, conforme o 
órgão a que se destinam e entregues, no 
acto eleitoral, ao Presidente da Mesa, 
dobrados em quatro.

5. A votação far-se-á separadamen-
te para cada um dos órgãos sociais, 
em urnas diferenciadas e claramente 
identificadas.

6. A votação recairá sobre listas 
completas de candidatos.

7. É permitido o voto por delegação 
passada a outro sócio ou representante, 
até ao máximo de dez por votante, 
desde que devidamente autenticada por 
carimbo ou reconhecimento notarial.

Artigo 10º
(Voto por correspondência)
1. É admitido o voto por corres-

pondência aos sócios efectivos que o 
solicitem por fax, mail ou carta, até 
quinze dias da data marcada para a 
Assembleia Eleitoral.

2. O voto por correspondência 
obedecerá às seguintes regras:

a) Serem os votos dobrados em 
quatro e remetidos em sobrescrito 
fechado, por correio registado, com a 
indicação exterior do número e nome 
do sócio efectivo;

b) No mesmo sobrescrito será 

incluída uma carta autenticada com a 
assinatura e o carimbo ou reconheci-
mento notarial;

c) O sobrescrito será endereçado 
ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Associação e só será aberto 
durante o acto de escrutínio, sendo o 
voto lançado nas respectivas urnas, de-
pois de descarregado o nome do sócio 
efectivo no caderno eleitoral.

Artigo 11º
(Apuramento do acto eleitoral)
1. Logo que seja encerrada a vota-

ção, proceder-se-á ao apuramento final, 
através da contagem de votos entrados 
nas urnas, correspondentes às descar-
gas efectuadas nos cadernos eleitorais. 
A lista eleita será a que tiver maioria 
simples dos votos expressos válidos.

2. A proclamação da lista vence-
dora será feita logo que terminado o 
apuramento.

3. Concluído o acto eleitoral será 
lavrada a respectiva acta da qual cons-
tarão obrigatoriamente os resultados 
eleitorais e quaisquer ocorrências ex-
traordinárias que se hajam verificado.

Artigo 12º
(Impugnação)
1. O acto eleitoral pode ser impug-

nado se a reclamação:
a) Se basear em irregularidades 

processuais;
b) Se for fundamentada e apresen-

tada, por escrito, até três dias após o 
encerramento da Assembleia Eleitoral.

2. A impugnação será apresentada 
ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral, que apreciará da validade dos 
fundamentos apresentados.

3. Havendo fundamento, o Presi-
dente da Mesa convocará expressamen-
te, nos oito dias seguintes, a Assembleia 
Geral Extraordinária, da impugnação e 
decisão em última instância.

Artigo 13º
(Posse)
Os membros eleitos para os diver-

sos cargos nos órgãos sociais deverão 
tomar posse, perante o Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, em exercí-
cio, até ao 30º dia após a realização da 
sua eleição.

CAPÍTULO VI - DISPOSI-
ÇÕES GERAIS

Artigo 14º
(Entrada em vigor)
O PRESENTE REGULAMEN-

TO Eleitoral, aprovado em Assembleia 
Geral em ---/------------/2011, entra 
imediatamente em vigor. l

Legislação
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Calendário Fiscal
Actualidade

• Novembro 2011

• Dezembro 2011

• Janeiro 2012

• Fevereiro 2012

• Março 2012

Legislação
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