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Editorial Atualização das rendas em 2012 

l Não podia ser mais 
honrosa a passagem de 
um presidente da Direção 
da Associação Comercial e 
Industrial de Castelo Bran-
co do que a que me coube 
em sorte experimentar: a 
de assinalar e festejar os 
cem anos da instituição. A 
contrabalançar essa honra, 
tornando-a uma pesada he-
rança, encontra-se no seu 
cerne uma responsabilidade 
ainda maior: a de estarmos 
à altura do aniversário.

Cem anos de vida é um 
marco muito importante no 
percurso de qualquer orga-
nização.

Para nós, que temos o 
privilégio de presidir à Di-
reção da ACICB, ter contri-
buído para a edição do livro 
“Apontamentos sobre a 
Associação Comercial e In-
dustrial de Castelo Branco 
1911.1940”  e para a abertu-
ra de uma exposição docu-
mental, intitulada “Fechar o 
Centenário”, constituiu um 
privilégio indescritível.

Essa edição e respetiva 
apresentação constituiu, sem 
margem para dúvidas, um 
dos momentos mais altos 
das comemorações do cen-
tenário da nossa Associação.

Encerrámos assim mais 
um capítulo muito impor-
tante na vida da ACICB. 
Cem anos é uma longa vida. 
Com altos e baixos como é 
normal na vida das organi-
zações.

E estas comemorações 
tornaram-se tão mais im-
portantes quanto Portugal 
e a região onde estamos 
inseridos, atravessam uma 
difícil situação económica, 
com níveis de desemprego 
a crescer e encerramento de 
unidades comercias e indus-
triais que afetam todos sem 
exceção e condicionam a 

atividade económica da nos-
sa região e do país. 

Nestes cem anos de 
atividade da Associação, 
atravessámos duas guerras 
mundiais, períodos de maio-
res ou menores dificuldades 
económicas, a 1ª República, 
o Estado Novo e, nos últi-
mos 38 anos, o atual regime 
democrático. Todos propor-
cionaram inúmeras janelas 
de oportunidade, mas, fruto 
de opções nem sempre acer-
tadas a nível nacional e com a 
ajuda, nos últimos anos, dos 
mercados desregulados, dos 
especuladores financeiros 
e da própria condução das 
políticas europeias, traduzi-
das numa clara incapacida-
de para lidar com os novos 
desafios que se colocavam 
à União Europeia, arrasta-
ram-nos, enquanto país so-
berano para uma profunda 
crise financeira que evoluiu 
rapidamente para uma crise 
económica sem paralelos na 
história de Portugal e da Eu-
ropa. 

Hoje assistimos a um re-
trocesso do que se conven-
cionou, durante largas déca-
das, como o Estado Social.  
Hoje assistimos à imple-
mentação de medidas legis-
lativas que transformam, a 
passos largos, tudo aquilo a 
que nos habituámos ao lon-
go de décadas.

É neste contexto econó-
mico e sócio - político que 
a atual Direção da ACICB, 
à qual tenho o privilégio de 
presidir, continua a fazer o 
seu trabalho, dando cum-
primento ao programa que 
apresentámos aos associa-
dos da ACICB aquando do 
processo eleitoral, ajustado 
aqui ou ali aos condicionalis-
mos da época e da situação 
económica do país e da re-
gião. 

Opinião
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l O coeficiente de atu-
alização anual dos diversos ti-
pos de arrendamento urbano 
(habitação, comércio, indus-
trial e exercício de profissão 
liberal) e rural para vigorar em 
2013 foi já fixado em 1,0336 
pelo Aviso n.º 12912/2012 
de 27.9 (2ª série do DR), 
representando um aumento 
de 3,36%.

A título de exemplo, uma 

Arrendamento 
urbano e rural

renda cujo valor seja de 100 
euros será aumentada em 3,36 
euros. 

Para uma anál ise da 
evolução das rendas nos úl-
timos 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 2003. l

Continuaremos com 
afinco e determinação a 
lutar pelos interesses e 
desígnios da Economia 
de Proximidade dos três 
concelhos que abran-
gemos, Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Ve-
lha de Ródão na certeza 
que estas comemorações 
são um ponto alto na 
vida da Associação e po-
dem ser, estou certo que 
serão, o ponto de partida 
para um futuro melhor 
na nossa vida coletiva.

Não podia terminar sem 
fazer um agradecimento 
muito sentido ao Exmoº Sr. 
Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castelo Branco 
(Joaquim Morão), porque 
sem a sua preciosa ajuda 
não teria sido possível en-
cerrar as comemorações 
deste centenário com a dig-
nidade que esta organiza-
ção merece. A Câmara de 
Castelo Branco tem estado 
sempre ao nosso lado e, es-
tamos certos, continuará a 
estar daqui em diante para 
que possamos continuar a 
fazer história. A nossa his-
tória é também a história 
destes concelhos.

Mais uma vez, em nome 
de todos os Órgãos Sociais 
da ACICB, o nosso muito 
obrigado por partilharem 
este momento connosco. l 

 
Adelino Minhós, Arq.

Presidente ACICB

*Excertos da intervenção pro-
ferida na sessão solene comemo-
rativa dos 100 anos da ACICB
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Missão empresarial a Moçambique
l A Associação Comercial, 

Industrial e Serviços de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão (ACICB) realiza de 15 a 24 
de novembro uma visita empresarial 
a Moçambique, a qual pretende esta-
belecer contatos com outros empre-
sários, associações e estabelecimentos 
de ensino desse país. O objetivo é 
abrir portas a investimentos em Mo-
çambique, permitindo às empresas 
apresentarem-se a si e aos seus pro-
dutos e ainda de poderem apreciar 
a possibilidade de se relacionar, co-
mercialmente, com empresas locais.

A missão empresarial terá como 
participantes empresários sócios da 
ACICB, autarcas de Castelo Branco, 
nomeadamente da Câmara Municipal 
e da Junta de Freguesia, e represen-
tantes de outras entidades.

No entender de Adelino Minhós, 
a missão empresarial “faz todo o 
sentido dadas as atuais circunstâncias 
nacionais e internacionais que obri-
gam os empresários a procurarem 
mercados alternativos e novas pers-
petivas de negócios”.

Para o presidente da ACICB, “Mo-
çambique é um país em franca recu-
peração e desenvolvimento, pelo que 
se trata de um território com enormes 
potencialidades de investimento e de 
exportação”.

O presidente da Associação realça 
ainda o facto de este “ser um país 
com o qual inúmeros beirões man-
têm apertados laços sentimentais. 
Por todas estas razões esta missão 
empresarial tem para nós empresários 
variados motivos de interesse”.

Adelino Minhós chama, por isso, 
“a atenção do tecido empresarial des-
ta região do país para a importância 
desta iniciativa”.

De acordo com o programa, 
é intenção da missão portuguesa 
reunir-se com a Confederação das 
Associações Económicas de Mo-
çambique ou Associação Empresarial 
local, com o Banco Millenium BIM, o 
Centro de Negócios da AICEP, com 
o Governador da Província de Gaza, 
com o BCI, com o Standard Bank, a 
Universidade Eduardo Mondlane e a 
Escola Portuguesa de Moçambique, 
entre outras entidades. l

ACICB abre portas ao Mundo

Destaque

www.acicb.pt

A visita da comitiva empresarial albicastrense a Moçambique 
está a suscitar interesse. Na imagem ao lado a notícia veicu-
lada pelo “O Século” de Joanesburgo, da África do Sul. 
Na foto, a cidade de Maputo.
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Associação Comercial mais perto dos sócios
Em ano de centenário, com o anseio de uma nova sede

l  A Associação Comercial, 
Industrial e Serviços de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão (ACICB) está a assinalar 
100 anos de vida. Com cerca de 1300 
sócios, a coletividade encara o futuro 
com determinação e com objetivos 
bem definidos, os quais passam pela 
mudança da sede para novas instala-
ções (um sonho que acalenta de ano 
para ano) e com o desenvolvimento 
de atividades que apoiem os seus 
associados e o comércio daqueles 
três concelhos.

Adelino Minhós, presidente da 
direção, refere que as novas insta-
lações são importantes. “Com um 
espaço moderno e funcional, con-
seguiremos melhorar a assistência 
e o apoio aos nossos sócios, com 
menos recursos. É nesse sentido 
que a direção está a trabalhar, de 
forma a encontrar umas instalações 
com a dignidade que uma associação 
centenária merece”, diz.

Presidente da ACICB vai para 
três anos, Adelino Minhós mostra-
se satisfeito com a dinâmica que 
a Associação tem evidenciado em 
todas as vertentes. “Era importan-
te sentirmos as necessidades dos 
nossos associados, pelo que uma 
das primeiras medidas que adotá-
mos consistiu na realização de um 
inquérito aos nossos sócios. Isso 
permitiu-nos ainda atualizar a nossa 
base de dados, de onde resultou uma 
maior agilização de processos. Hoje 
70% da comunicação entre a Acicb 
e os seus associados é feita por e-
mail, o que para além de representar 
uma poupança significativa, garante 
uma resposta mais célere e eficaz”, 
explica.

Formação e Etepa

O presidente da ACICB subli-
nha que “desta forma conseguimos 
cumprir o nosso plano de ativida-
des”. Adelino Minhós explica que 
as iniciativas desenvolvidas pela 

associação estão divididas em vários 
eixos, de onde se destacam as ações 
de formação e diferentes atividades 
de promoção e apoio ao comércio. 
“A área da formação tem merecido 
toda a nossa atenção e isso também 
tido influência na entrada de novos 
sócios”, assegura.

Um exemplo dessa aposta são as 
ações de curta duração e os progra-
mas Modelares para Formação de 
Adultos (dão equivalência ao 12º 
ano). “Isto é uma mais valia para as 
empresas que melhoram a formação 
dos seus quadros”, refere.

Adelino Minhós destaca ainda 
o Programa Dinamizar, o qual não 

teve qualquer custo para os asso-
ciados da Acicb, e “que permitiu às 
empresas verificar quais as áreas em 
que deveriam intervir, depois de uma 
análise efetuada por um consultor 
especialista”.

O presidente da Acicb diz não ter 
garantias de que o Dinamizar venha 
a ter uma nova edição, mas assegura 
que a direção da Associação tudo 
fará para manter este tipo de inicia-
tivas. “Recentemente conseguimos 
um acordo com o Cecoa, uma das 
maiores entidades que prestam for-
mação a diferentes confederações 
portuguesas”, esclarece.

Numa outra perspetiva forma-

Destaque

Adelino Minhós, refere que a associação tem como sonho a mudança da sede para novas instalações 

www.acicb.pt

tiva, surge a Escola Profissional 
Tecnológica Albicastrense, a qual 
é propriedade da Associação e que 
tem neste momento 150 alunos, de 
vários pontos do país e do estran-
geiro.

Uma escola, com uma dinâmica 
própria, que já é uma referência na 
região e no país e que tem tido uma 
forte ligação ao tecido empresarial, 
através da realização de estágios dos 
seus alunos nas empresas.

Atividades em toda a linha

E se ao nível da formação o di-
namismo tem sido elevado, no que 
respeita às atividades foram  muitas 
as desenvolvidas pela direção da 
Associação, com destaque para as 
feiras dos Stocks e Produtos Regio-
nais, Feira Medieval (realizada em 
conjunto com a Câmara de Castelo 
Branco, Outrem e Junta de Freguesia 
de Castelo Branco e em colaboração 
com a RVJ Editores, Instituto da Ju-
ventude, Ocreza – centro de Inves-
tigação e Semanário Reconquista), 
ações de vitrinismo (com o apoio da 
Escola Superior de Artes Aplicadas), 
ou a Rota Gastronómica do Cabrito.

Adelino Minhós adianta que 
foram também realizados desfiles 
de moda (um dos quais com as can-
didatas a Miss Mundo), um desfile 
de pais natais, e diversas campanhas 
de sensibilização, como o Menu 
Dose Certa (em colaboração com a 
Valnor e a Escola Superior Agrária 
de Castelo Branco), o Comércio + 
Verde (com o apoio da Valnor), ou 
dia da Solidariedade.

Ao nível interno foram aprova-
dos os novos estatutos e o novo re-
gulamento eleitoral. Para além disso, 
foram lançados o novo cartão de 
associado e o renovado boletim da 
Associação Comercial e Industrial e 
Serviços de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão, o qual 
trimestralmente chega aos sócios de 
forma gratuita. l
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Feira de Stocks junta milhares
Evento decorreu no centro da cidade

l A última edição da feira de 
Stocks promovida pela Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços 
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova 
e Vila Velha de Ródão (ACICB) 
execedeu as expetativas e integrou, 
da melhor forma, as comemorações 
do centenário da Associação.

O evento foi inaugurado pelo 
vice-presidente da Câmara de Caste-
lo Branco, Luís Correia, e pelo pre-
sidente da ACICB, Adelino Minhós. 
De 4 a 6 de maio milhares de pessoas 
passaram pelo Centro Cívico. 

A mostra teve a presença de 
várias dezenas de expositores de 
diferentes áreas de negócio e foi 
animada pelo grupo de música da 
Universidade Sénior de Castelo 
Branco (Usalbi). l

Livro retrata 100 anos da Associação
Comemorações do centenário da ACICB

l A história de Castelo Branco 
nas primeiras décadas do século XX 
tem agora uma nova perspetiva. O 
comércio e a indústria da cidade são 
o ponto de partida para o livro que 
comemora os 100 anos da Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila 
Velha de Ródão (ACICB). 

Leonel Azevedo reuniu milhares 
de documentos, com destaque para 
15 mil imagens das quais foram sele-
cionadas 200 para ilustrar esta visão 
particular da cidade entre os anos 
de 1911 e 1940. Uma cidade feita de 
contrastes, entre balcões aprumados, 
feiras de rua, carros de bois e a pu-
jante metalúrgica. 

“Não consultei menos de 15 a 20 
mil páginas manuscritas durante os 
últimos sete meses, portanto foi um 
trabalho muito violento “, referiu 
o autor. Leonel Azevedo diz que 
procurou dar uma visão “do que em 
determinada altura era o comércio da 
cidade mas também qual o quadro da 
cidade, ao nível cultural, político ou 
educativo”.

A ACICB teve nos seus primeiros 
anos um papel decisivo no desenvol-
vimento local. Foi graças a ela que 
Castelo Branco manteve o regimento 
de cavalaria e conseguiu graus de ensi-
no, que tornaram a capital de distrito 
no destino de muitos habitantes dos 

Destaque

concelhos em redor. Até então era 
preciso sair da região para estudar. 

A edição do livro foi o ponto alto 
das comemorações dos 100 anos da 
ACICB e segundo o seu presidente, 
Adelino Minhós, “serve para pagar 

a dívida que temos com o passado e 
fazer justiça aos sócios fundadores 
desta casa”.

Na apresentação da obra o presi-
dente da associação lembrou que a 
mesma já ultrapassou duas guerras 

O Vice-presidente da Câmara, inaugurou a feira na presença dos responsáveis da ACICB 

mundiais, diversas mudanças de re-
gime e outras crises, assumindo uma 
nova importância “numa altura em 
que Portugal e esta região atravessam 
uma difícil situação económica” e 
agradecem à Câmara Municipal o 
importante apoio a esta edição, sem 
o qual a mesma não seria possível.

Joaquim Morão diz que foram ins-
tituições como a ACICB que desen-
volveram e continuam a desenvolver 
a cidade. O presidente da Câmara 
Municipal de Castelo Branco lembrou 
que as dificuldades não são de agora 
e está otimista. 

“Conseguimos vencer e ultra-
passar os obstáculos. É o que vai 
acontecer”, disse na apresentação do 
livro. Para o autarca a grande mola 
do desenvolvimento atual da cidade 
foi a abertura do hospital em 1977, 
seguindo-se a criação do instituto po-
litécnico e a zona industrial. Hoje, diz 
Morão, é a câmara municipal que li-
dera o desenvolvimento do concelho. 

O encerramento das comemora-
ções dos 100 anos da ACICB ficou 
ainda marcado pela inauguração de 
uma exposição na sala da nora do 
Cine Teatro Avenida, onde puderam 
ser vistos alguns objetos e docu-
mentos que estão no livro de Leonel 
Azevedo. l
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Atualidade

l A Associação Comercial, In-
dustrial e de Serviços dos Concelhos 
de Castelo Branco, Idanha-a-Nova 
e Vila Velha de Ródão (ACICB) e a 
Associação Empresarial da Região 
de Castelo Branco (Nercab) estão a 
promover um projeto conjunto de 
internacionalização de Pequenas e 
Médias Empresas (PME), a SI Qua-
lificação, financiado pelo Quadro 
de Referencia Estratégica Nacional 
(QREN).  

No passado mês de setembro, na 
reunião de apresentação sobre o SI 
Qualificação e Internacionalização 
PME, ficou patente que o objetivo 
é, “juntamente com os seus associa-
dos, promoverem uma candidatura 
conjunta ao SI Qualificação e Inter-
nacionalização PME”. O programa 
comparticipa a participação em feiras 
internacionais, viagens de prospeção, 
missões empresariais, entre outras 
ações de prospeção e promoção 
internacional, sendo que as taxas de 
apoio podem ir até os 75 por cento 
a fundo perdido. Este foi o princípio 

para uma cooperação entre a ACICB 
e o Nercab. 

O representante da Promover, Mi-
guel Pipa, entidade responsável pelo 
esclarecimento do incentivo em causa, 
explicou aos presentes que a candida-
tura esteve a decorrer desde 31 de julho 
e 31 de outubro, tendo como objetivos 
e prioridades “apoiar investimentos na 
área da promoção internacional das 
empresas que pretendam reforçar a sua 
competitividade e assegurar uma maior 
orientação para o mercado externo”. 

ACICB e Nercab ajudam associados a internacionalizar-se 
Projeto conjunto de internacionalização de PME – SI Qualificação

Este apoio será feito “através 
do desenvolvimento de um pro-
grama estruturado de intervenção 
nas PME, apresentando soluções 
comuns e coerentes face a um con-
junto de oportunidades a explorar 
claramente identificadas e justifi-
cadas, no quadro das empresas a 
envolver”

Este projeto destina-se a apoiar 
as empresas associadas, que preten-
dam aumentar ou iniciar as vendas 
de bens e/ou serviços para o mer-

cado externo”. 
Refira-se que, nas atividades co-

merciais, apenas são enquadráveis 
nos projetos conjuntos, as empresas 
cujas vendas no mercado externo 
valorizem a oferta nacional. 

São por isso investimentos elegí-
veis “a participação em feiras inter-
nacionais; viagens de prospeção de 
negócio nos mercados externos; par-
ticipação em missões empresariais; 
participação em concursos interna-
cionais; conceção de material pro-
mocional e informativo; programas 
de marketing internacional; estudos 
de mercado internacional; e despesas 
com divulgação, acompanhamento 
e avaliação de resultados”. E serão 
elegíveis as despesas realizadas até 31 
de dezembro de 2013. 

Esta quinta-feira, dia 4 de outubro, 
pelas 15H00, nas instalações do Ner-
cab há uma nova sessão para os asso-
ciados interessados, promovida pela 
Caixa Geral de Depósitos, ACICB, 
Nercab e Associação do Cluster Agro-
Industrial do Centro – Inovcluster. l
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l A Escola Tecnológica 
Profissional Albicastrense 
iniciou mais um ano leti-
vo, com uma equipa cheia 
de entusiasmo, dedicação e 
empenho, onde as contra-
riedades são transformadas 
em oportunidades com a 
mensagem da importância 
da formação profissional dos 
nossos jovens.

A escola reabriu para o 1.º 
ano, o Curso Profissional de 
Animador Sociocultural e o 
Curso Profissional de Artes 
Gráficas, estando desde o 
anterior ano letivo a decorrer 
o Curso Técnico de Comu-
nicação, Relações Públicas, 
Marketing e Publicidade e o 
Curso Profissional de Servi-
ços Jurídicos.

No dia 12 de outubro, a 
escola comemorou 20 anos 
de existência onde simboli-
camente celebrou os 20 anos 
a “Imaginar… Criar… Cons-
truir…” e a contribuir para 
o futuro dos jovens da nossa 
região e também dos PALOP. 
Deste modo e para assinalar 
esta data festiva, a escola 
realizou um jantar convívio 
com os alunos e professores 
que ao longo destes anos fi-
zeram parte da nossa equipa. 
Estiveram presentes alguns 
ilustres convidados. Nesta 
comemoração foi entregue 

Imaginar, criar e ajudar a construir o futuro dos jovens
ETEPA assinalou 20 anos

o Diploma de Mérito à aluna 
Liliana Antunes, do Curso 
Profissional de Animador 
Sociocultural, que terminou 
o ano passado o curso com 
16 valores. 

Este ano os alunos de 
animação sociocultural já rea-
lizaram um percurso pedestre 
no Monte Barata - Quercus e 
assistiram à devolução de um 
grifo (Gyps fulvus) ao seu 
habitat natural, e ainda uma 
pequena sessão de observa-
ção de aves. 

Porque acreditamos que 
a formação dos alunos é a 
nossa preocupação, a escola 
todos os anos tem um con-
junto de atividades progra-
madas realizadas em parceria, 
neste sentido os alunos do 
curso profissional de Ani-
mador Sociocultural em co-
laboração com a Associação 
Ecogerminar, participaram 
na 8.ª mostra de autores da 
Beira Baixa, dando vida a 
alguns contos, lendas e adá-
gios da beira. Durante o mês 
de novembro, os alunos de 
animação realizam uma visita 
ao CCB e participam numa 
oficina de dança, teatro, mú-
sica e objetos e irão visitar a 
exposição Cinderela e  “Pan 
órama” e para finalizar uma 
visita ao Museu da Marione-
ta. Ainda durante o mesmo 

Atualidade

mês, os alunos do 3.º ano 
do curso de Artes Gráficas 
e o curso de Comunicação, 
Relações Públicas Marketing 
e publicidade, irão realizar 
uma visita de estudo à Casa 

José Régio em Portalegre. No 
próximo dia 13 de novembro, 
a escola irá realizar o tradicio-
nal magusto, acompanhado 
de jogos tradicionais, onde 
toda a comunidade educativa 

estará presente.
Estão programadas várias 

atividades para este ano leti-
vo, como a visita ao Museu 
da Comunicação, entre mui-
tas outras. l
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l A feira “Dias Templários de Castelo 
Branco” que em finais de setembro decorreu no 
castelo da cidade albicastrense foi visitada por 
mais de 30 mil pessoas. A iniciativa promovida 
pela Câmara de Castelo Branco, Junta de Fre-
guesia, Associação Comercial de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, e pela 
Outrem, teve um impacto bastante significativo 
na cidade.

E se no primeiro dia (sexta-feira) a chuva 
prejudicou o início dos trabalhos, no sábado e 
domingo a festa encheu por completo o castelo e 
o miradouro da cidade. O certame teve animação 
permanente com música, teatro de rua, espetá-
culos de fogo, canto gregoriano e um conjunto 
de diversões à moda antiga. 

Um dos momentos altos da Feira (a qual 
teve os apoios da RVJ – Editores, do Insti-
tuto Português do Desporto e da Juventude, 
Câmara de Idanha-a-Nova, Reconquista, e do 
Ocreza - Centro de Investigação) foi o assalto 
ao castelo. José Carlos Moura, responsável pela 
programação do evento explica que “nesse tea-
tro estiveram envolvidos cinco grupos, a saber: 
Espadas de Sto. André, Melícias de Sta. Maria, 
Hoste de Leça do Balio, Monges Gregorianos 
e Outrem”. 

O espetáculo foi ensaiado e “careceu de 
visitas prévias ao local, para que tudo corresse 
como o previsto”. Aquele responsável adianta 
que participaram no evento grupos “com 16 
anos de experiência neste tipo de iniciativas, o 
que foi muito positivo pois também aprendemos 
muito com eles”.

A iniciativa integrou ainda o Capítulo Tem-
plário da Comenda de Castelo Branco, na Igreja 
de Santa Maria do Castelo. 

O presidente da Câmara, Joaquim Morão, 
destacou o papel da “associação Outrem na 
valorização da história da cidade e da presença 
dos templários em Castelo Branco”. O autarca 
explicou que o evento permitiu promover um 
espaço de referência da cidade e ao mesmo tem-
po potenciar o turismo. “Fizemos uma grande 
recuperação na zona do castelo e queremos dar-
lhe visibilidade”, disse.

Adelino Minhós, presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Serviços  de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, 
também sublinhou a importância do evento, o 
qual “potenciou o turismo local. Além disso, teve 
também uma vertente didática, pois a feira e os 
espetáculos decorreram num espaço real, com as 
muralhas e o castelo”. Já Jorge Neves, presidente 
da Junta de Freguesia, frisou o facto “desta ativi-
dade estar numa trajetória ascendente, podendo 
tornar-se numa referência da cidade”. l

Dias templários visitados por 30 mil 
Numa organização conjunta entre a Câmara, Junta de Freguesia, Outrem e ACICB
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l No âmbito de uma candidatura 
à CCP – Confederação do Comér-
cio e Serviços de Portugal, como 
Organismo Intermédio, a ACICB 
- Associação Comercial, Industrial e 
Serviços de Castelo Branco, Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão como 
entidade promotora, em parceria com 
a entidade formadora, Promover - 
Consultores, promove o Programa 
Dinamizar.

É um projecto co-financiado pelo 
POPH – Programa Operacional do 
Potencial Humano, no âmbito da 
Tipologia 3.1 – Programa de Forma-
ção Ação, com início no passado dia 
10 de novembro de 2011 e data de 
termo prevista para 31 de dezembro 
de 2012.

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

São destinatários do Projeto Dinami-
zar 25 empresas associadas da ACICB, 
do setor do comércio e serviços, com 
número de trabalhadores igual ou infe-
rior a 100.

O Projeto prevê intervenções nas 
empresas ao nível da consultoria e da 
formação especializada para traba-
lhadores e empresários mediante um 
diagnóstico e a elaboração de planos de 

l A Assembleia da República re-
comendou ao Governo que proceda à 
criação de incentivos ao empreendedo-
rismo jovem incluídos numa estratégia 
nacional de incentivo ao empreende-
dorismo e inovação.

Das medidas a adoptar pelo Exe-
cutivo, constantes da Resolução da 
Assembleia da República n.º 58/2012, 
de 3.5, podem destacar-se as seguintes:

• Promoção de uma maior sensibi-
lização para o empreendedorismo em 
contexto escolar, desde o ensino básico 
e secundário até ao ensino superior, 
de modo a criar desde cedo, oportuni-
dades na escola para que os jovens se 
sintam empreendedores e motivados 
para o empreendedorismo através, 
nomeadamente, da realização de con-

Programa de Formação Ação

Parlamento recomenda promoção de incentivos

Programa Dinamizar 

Empreendedorismo Jovem

cursos ou feiras de empreendedorismo, 
atribuição de prémios nacionais e inter-
nacionais relativos aos vários ciclos de 
ensino, bem como da realização de um 
concurso a nível nacional para a criação 
de uma empresa virtual;

• Reforço da ajuda técnica ou cria-
ção de gabinetes de apoio à elaboração 
de candidaturas, como, por exemplo, 
na estruturação da ideia e na definição 
de business e marketing plans, bem 
como no acompanhamento ao desen-
volvimento do negócio nos primeiros 
anos – aceleradores de negócio;

• Promoção e maior divulgação 
do programa Erasmus para jovens 
empreendedores recentemente criado 
pela Comissão Europeia, conjugando 
ainda mais esforços ao nível da sua 

ação adaptados às necessidades de cada 
empresa.

Foram já realizadas 3 ações de for-

verifica de um empresário que investiu 
e criou emprego não ter direito a qual-
quer apoio do Estado;

• Criação de incentivos à investi-
gação, permitindo envolver os jovens 
investigadores bolseiros em projetos de 
empreendedorismo e inovação;

• Promoção da adoção de políticas 
municipais, intermunicipais e regionais 
de fomento do empreendedorismo, em 
particular de incentivos ao empreende-
dorismo juvenil;

• Promoção da criação de estágios 
curriculares para os alunos do ensino 
secundário que frequentam as vias 
profissionalizantes, em empresas e 
instituições locais, os quais devem ter 
um forte envolvimento das empresas 
da respetiva área escolar. l

divulgação;
• Incentivo à criação de linhas de 

crédito bonificadas para projetos pro-
movidos por jovens empreendedores 
ou que criem emprego para jovens;

• Promoção, através do QREN, 
de uma linha financeira dirigida ao 
empreendedorismo de base local 
promovendo a criação de centros de 
inovação e empreendedorismo nos 
municípios com menos de 30 000 ha-
bitantes, dinamizando e requalificando 
espaços desocupados (ex: fábricas 
antigas, escolas);

• Alargamento da possibilidade de 
atribuição de subsídio de desemprego 
aos gestores/empresários de empre-
sas que sejam encerradas, de modo a 
corrigir a injustiça que actualmente se 

mação destinadas aos empresários, no-
meadamente Gestão Estratégica, Gestão 
Operacional e Gestão de Recursos 

Humanos e foram também já realizadas 
várias ações nas próprias empresas, com 
os respetivos colaboradores. l
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l No âmbito de uma candidatura 
ao POPH em 2010, relativamente à 
Tipologia Educação e Formação de 
Adultos, a ACICB como entidade 
promotora, realizou uma acção EFA de 
nível secundário, nomeadamente, Téc-
nico de Logística e Armazenagem, ação 
de dupla certificação de nível III, com 
equivalência ao 12º ano de escolaridade.

Esta acção de Técnico de Logística 
e Armazenagem, de 1845 horas, teve 
início dia 1 de março de 2011 e finalizou 
no passado dia 3 de setembro de 2012, 
envolvendo 15 formandos.

A formação decorreu nas instala-
ções da ACICB em Castelo Branco, 
em horário pós-laboral e destinou-se a 
activos empregados. 

No âmbito de uma atividade inte-
gradora relacionada com o módulo de 
Língua Espanhola, os 15 formandos 
realizaram uma visita de estudo a Sa-
lamanca nos dias 23 e 24 de junho de 
2012, com o objetivo de conhecer os 
principais pontos turísticos da cidade, 
assim como os seus costumes e interes-
ses. Visitaram os seguintes locais:

- Universidade de Salamanca
- Museu Particular (de Art Nouveau 

y Art Decó)

Curso EFA – Técnico de Logística e Armazenagem
ACICB terminou em setembro de 2012 mais um

- Museu Provincial
- Museu Municipal
- Catedral de Salamanca e
- Plaza Mayor de Salamanca. 
Podemos concluir que, nesta for-

mação os objetivos foram amplamente 
atingidos. Os Formandos manifestaram 
que para além da qualificação, melhora-
ram o desempenho nas suas empresas 
ao nível do saber fazer, saber estar e 
saber ser.

A maioria dos formandos refere 
que voltariam a inscrever-se no mesmo 
curso, salientando para isso aspetos 
como o grau de ensino/aprendizagem, 
a valorização das competências e o 
elevado grau de relações interpessoais 
estabelecidas entre formandos e for-
madores.

Para o encerramento deste projeto, 
foi realizado um jantar onde foram 
entregues, por parte da entidade pro-
motora, a ACICB, as declarações de 
certificação de frequência do 12º Ano 
de Escolaridade.

Cabe-nos apenas acrescentar que, os 
objetivos foram atingidos e os resulta-
dos foram extremamente satisfatórios. 
De referir que este projeto teve uma 
taxa de execução de 100%. 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 parceria com o CECOA 
- Centro de Formação Profissional 
para o Comércio e Afins, no âmbito 
do Programa Operacional do Poten-
cial Humano (POPH), desenvolve 
Formações Modulares Certificadas 
dirigidas a profissionais ativos associa-
dos da ACICB, empregados em geral 
e desempregados que, no âmbito da 
sua formação contínua, pretendam 

l Foram fixados novos regimes 
de acesso e de exercício das profis-
sões de técnico superior de segurança 
no trabalho e de técnico de segurança 
no trabalho, de emissão dos respeti-
vos títulos profissionais e de acesso 
e exercícios da atividade de formação 
profissional desses técnicos.

A Lei n.º 42/2012, de 28.8, em 
vigor a partir de 26 de novembro 
de 2012, vem conformar os regimes 
referidos com a disciplina constante 
em diversos diplomas, nomeadamen-
te no Sistema de Regulamentação 
de Acesso a Profissionais – SRAP 
(Decreto-Lei n.º 92/2011, de 27.7) 
e na lei relativa ao reconhecimento 
de qualificações profissionais (Lei n.º 
9/2009, de 4.3).

Visa-se a simplificação, celeri-

Formação em parceria com o CECOA

Técnicos de Segurança no Trabalho 

Para desempregados

Novo regime de acesso e exercícios da profissão

Atualidade

aperfeiçoar/atualizar os conhecimen-
tos nas respetivas áreas de formação.

Neste âmbito foi realizada uma ação 
de Internet – navegação, de 25 horas, nas 
instalações do Museu do Canteiro de 
Alcains, na Biblioteca, envolvendo um 
grupo de formandos desempregados.

Esta ação teve lugar no período 
de 3 a 31 de maio e superou as ex-
petativas dos formandos, pois para 
a grande maioria, foi a primeira vez 
que tiveram contacto com o mundo 
da internet. l

dade, desmaterialização e maior 
transparência de procedimentos e, 
portanto, a promoção da melhoria 
das condições de acesso ao mercado 
de trabalho e da atividade de forma-
ção profissional, sem prejuízo da 
garantia da qualidade dos serviços 
prestados.

Nos termos da Lei n.º 42/2012, a 
entidade certificadora atribui o título 
profissional de técnico superior de 
segurança no trabalho ao interessa-
do que preencha um dos seguintes 
requisitos:

• Doutoramento, mestrado ou 
licenciatura que se situe nas áreas da 
segurança no trabalho e da segurança 
e saúde no trabalho reconhecido 
pelo ministério da educação, desde 
que o comunique à entidade certi-

ficadora;
• Outra licenciatura ou bacharela-

to e frequência com aproveitamento 
de curso de formação inicial de 
técnico superior de segurança no 
trabalho ministrado por entidade 
certificada;

• Qualificações profissionais 
reconhecidas nos termos da Lei n.º 
9/2009 de 4.3.

Por seu turno, a entidade certifi-
cadora confere o título profissional 
de técnico de segurança no trabalho 
verificando-se um dos seguintes 
requisitos:

• 12º Ano de escolaridade ou 
equivalente e frequência com apro-
veitamento de curso de formação 
inicial de técnicos de segurança no 
trabalho ministrado por entidade 

formadora certificada e inserida no 
sistema de educação e formação;

• 9º Ano de escolaridade e fre-
quência com aproveitamento de 
curso de formação de técnico de 
segurança no trabalho, ministrado 
por entidade formadora certificada 
e inserida no sistema de educação e 
formação que confira no final o 12º 
ano de escolaridade;

• Qualificações profissionais 
reconhecidas nos termos da Lei n.º 
9/2009, de 4.3

Fica revogado a Decreto-Lei n.º 
110/2000, de 30.6, que aprovou o 
ainda vigente regime de condições de 
acesso e de exercício das profissões 
de técnico superior de segurança e 
higiene do trabalho e de técnico de 
segurança e higiene do trabalho. l
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l A ACICB tem já aprovado para 
2012/2014 o seu Plano de Formações 
Modulares Certificadas, no âmbito da 
Tipologia 2.3 do POPH – Programa 
Operacional Potencial Humano.

Estas Formações Modulares Certi-
ficadas são Unidades de Formação de 
Curta Duração (UFCD), integradas no 
Catálogo Nacional de Qualificações, de 
25 ou 50 horas, para ativos empregados 
das empresas associadas da ACICB, em 
horário pós-laboral.

l As entidades patronais, estão 
adstritas, por força da lei, ao cumpri-
mento de múltiplas obrigações. Entre 
elas estão as obrigações de, no local 
de trabalho, proceder à afixação e ao 
registo de vários elementos.

Estas obrigações encontram-se 
dispersas na legislação laboral, o que 
por vezes dificulta o seu conhecimento 
cabal. Não obstante vêm sendo obje-
vto de fiscalização por parte da A.C.T., 
acarretando o seu incumprimento o 
pagamento de pesadas coimas.

De modo a evitar que tal suceda di-
vulgamos junto dos nossos associados 
uma súmula das principais obrigações 
de afixação e registo que impendem 
sobre o empregador e o seu suporte 
legal.

Afixação e Registo
1 - Mapa do horário de trabalho 

(art. 215.º do Código do Trabalho)
2 – Registo de tempo de trabalho 

(art. 202.º do Código do Trabalho)
3 – Registo do trabalho suplemen-

tar (art. 231.º do Código do Trabalho)
4 – Mapa do quadro de pessoal
5 – Registo do pessoal (art. 127.º, 

n.º 1, al. j), do Código do Trabalho)
6 – Mapa de férias (art. 241.º, n.º 9, 

do Código do Trabalho)
7 –Registo das sanções disciplinares 

(artigo 332º do Código do Trabalho).
8 – Informação relativa aos direi-

tos e deveres dos trabalhadores em 
matéria de igualdade e não discrimi-
nação (art. 24.º, n.º 4, do Código do 
Trabalho)

Para qualquer esclarecimento adi-
cional contacte a ACICB. l

Formações modulares certificadas

Obrigações 
da entidade 
patronal

Em horário pós-laboral

No local de trabalho

Atualidade

Esta formação propõe-se colmatar 
lacunas de conhecimentos verificadas 
pelos candidatos, no decurso da respe-
tiva actividade profissional.

Com o objetivo de servir melhor 
os nossos Associados, estas formações 
podem contribuir para que as empresas 
cumpram a obrigação legal de facultar 
formação aos seus colaboradores, no 
cumprimento de um mínimo de 35 
horas de formação anual. 

Todos os formandos beneficiam do 

subsídio de alimentação (4,27€/dia), de 
acordo com a legislação em vigor à data 
da candidatura, e Certificado de Quali-
ficações, não havendo para a empresa 
qualquer tipo de encargo.

Condições de Acesso:
Percursos nível básico (2): adultos 

com habilitação escolar até ao 9º ano;
Percursos nível secundário (4): adul-

tos com habilitação escolar entre o 9º 
ano e o 12º ano;

*Com qualificação superior: limita-

dos a 10% do total de formandos de 
uma acção. Inscrição: Ficha de Inscrição 
devidamente preenchida; Cópia do B.I. e 
do Cartão de Contribuinte ou Cartão de 
Cidadão; Comprovativo em como está 
no ativo (cópia do recibo de vencimento 
ou declaração da entidade patronal); 
NIB - Número de Identificação Bancá-
ria (Talão do Multibanco ou Declaração 
do Banco); 

Para mais Informações e Inscrições 
contactar a ACICB.l

Formações modulares certificadas Nível Nº horas
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Legislação

l Com o objetivo de combater o 
desemprego em Portugal e responder 
ao desafio proposto pela Presidente 
da Comissão Europeia de ajudar a 
solucionar este problema, o Governo 
vai implementar o Plano Estratégico 
“Impulso Jovem”, que assenta em três 
áreas: estágios profissionais, apoio à 
contratação e ao empreendedorismo e 
apoio ao investimento.

O Programa Impulso Jovem, apro-
vado pela Resolução da Conselho de 
Ministros n.º 51-A/2012, de 14.6, 
reporta os seus efeitos ao passado mês 
de junho e vigora por um período de 
18 meses.

Das medidas previstas no referido 
Programa, destacam-se as seguintes:

- adoção do Programa de Estágios 
Profissionais “Passaporte Emprego”, 
destinado a integrar jovens desem-
pregados em entidades com ou sem 
fins lucrativos, em especial as do setor 
de bens transacionáveis nas regiões 
Norte, Centro e Alentejo, e a facilitar a 
transição para o mercado de trabalho 
através de um mecanismo de estímulo 
à contratação, incluindo um prémio de 

l A Portaria n.º 257/2012, de 
27.8, estabeleceu as normas de exe-
cução da Lei n.º 13/2003, de 21.5, 
que criou o Rendimento Social de 
Inserção, tendo publicado o modelo 
de requerimento e de pedido de re-
novação e procedimento à fixação do 
valor desta prestação social.

A nova portaria, que produz 
efeitos desde 1 de julho de 2012, foi 
aprovada pelo Governo na sequência 
da publicação do Decreto-Lei n.º 
133/2012 de 27.6, que introduziu 
alterações ao regime de atribuição 
do RSI.

São agora fixadas as regras refe-
rentes à atribuição e ao pedido de 

l Muitos proprietários de auto-
móveis estão a ser notificados pelas 
Finanças para fazerem prova do paga-
mento do selo do carro em 2008, ou 
seja, foram enviadas muitas notifica-
ções para audição prévia referentes ao 
Imposto Único de Circulação (IUC) 
do ano de 2008.

Governo aprova Programa Impulso Jovem

Regulamentação foi revista

Finanças notificam contribuintes

Desemprego jovem 

Rendimento Social de Inserção (RSI) 

Selo do Carro 

integração dependente da contratação 
sem termo;

- lançamento do apoio à contrata-
ção de jovens desempregados de longa 
duração, através do reembolso das 
contribuições para a Segurança Social. 
Esta medida consiste no reembolso de 
contribuições patronais para a Segurança 
Social, condicionado pela criação líquida 
de emprego, através da celebração de 
contratos de trabalho a termo.

São abrangidos desempregados 
inscritos há, pelo menos, 12 meses num 
Centro de Emprego, com idade entre 
os 18 e os 30 anos.

O apoio, que terá uma duração má-
xima de 18 meses, corresponde a 90% 
do montante da contribuição para a 
Segurança Social a pagar pela entidade 
empregadora, até um máximo de 175 
euros por mês.

Esta nova medida é cumulável com 
a medida Estímulo 2012, em vigor 
desde o passado dia 14 de fevereiro, e 
que consiste na concessão às entidades 
empregadoras de um apoio financeiro 
à celebração de contratos de trabalho 
com desempregados inscritos nos cen-

renovação da prestação do RSI, ao 
contrato de inserção e aos núcleoslo-
cais de inserção, tendo por objetivo 
a desburocratização e a simplificação 
do respetivo procedimento admi-
nistrativo, com vista ao reforço da 
eficácia da proteção garantida por 
esta prestação.

Assim, na verificação da condi-
ção de recursos para atribuição ou 
renovação do rendimento social de 
inserção passam a ser considerados 
os bens móveis sujeitos a registos, 
designadamente os veículos auto-
móveis, sendo exigida a entrega do 
comprovativo do respetivo título de 
propriedade.

As notificações dizem respeito a 
pessoas que estão no cadastro como 
tendo uma determinada viatura, cujo 
imposto não está pago, constituindo, 
em princípio, uma situação irregular.

Mas depois de bem analisada a 
situação, verifica-se que a maior parte 
das pessoas já vendeu a viatura, só 

tros de emprego há, pelo menos, seis 
meses consecutivos, com a obrigação 
de proporcionar formação profissional;

- criação do “Passaporte para o 
Empreendedorismo” e do programa 
“Portugal Empreendedor”, abrangen-
do um conjunto de medidas articuladas 
que desenvolvam projetos de empre-
endedorismo realizados por jovens ou 
por empresas que recrutam jovens de-
sempregados há mais de quatro meses 
e com qualificações superiores;

- adoção do Programa “COOP 
Jovem”. Trata-se de um projeto de 
empreendedorismo jovem, que apoia 
a criação de cooperativas através do 
financiamento direto por cada coope-
rante que tenha idade compreendida 
entre os 18 e os 30 anos e o 9º ano de 
escolaridade;

- desenvolvimento do programa 
nacional de microcrédito, destinado a 
facilitar o acesso ao crédito, através da 
tipologia MICROINVEST, bem como 
a prestar apoio técnico na criação e na 
formação do empreendedor durante 
os primeiros anos de vida do negócio, 
dando prioridade aos casos em que o 

A renovação do direito à pres-
tação depende da manifestação de 
vontade do titular através da entrega 
de um pedido de renovação, que 
implica uma reavaliação das con-
dições de atribuição da prestação, 
nomeadamente no que respeita à 
composição do agregado familiar e 
rendimentos.

O contrato de inserção de cuja 
celebração depende a atribuição da 
prestação social define e estabelece 
os aspetos essenciais do projeto de 
integração social e profissional do 
requerente e dos membros do seu 
agregado familiar que o devam subs-
crever.

que o Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes Terrestres (IMTT) não 
atualizou os registos ou as pessoas 
esqueceram-se de os ir atualizar ou 
cancelar, caso o carro já esteja abatido 
ou não exista.

Desta forma, os contribuintes 
notificados se não estiverem na posse 

beneficiário ou contratado tenha idade 
compreendida entre os 16 e os 34 anos 
e seja um desempregado inscrito num 
centro de emprego há, pelo menos, 
quatro meses; 

- apoio ao investimento, com uma 
componente de facilitação de acesso 
ao financiamento para «pequenas e 
médias empresas. No essencial não se 
trata da criação de novos instrumentos 
financeiros, mas sim de garantir a plena 
utilização dos instrumentos já criados 
podendo estes ser financeiramente 
reforçados em função dos níveis de 
execução e do estímulo à inovação e 
internacionalização.

Constituem linhas de ação: refor-
çar os instrumentos financeiros para 
capitalização das empresas; desenvol-
ver uma linha de financiamento para 
apoio à realização de projetos de base 
produtiva co-financiados pelo FEDER; 
fundo de garantia mútuo, para garantia 
dos financiamentos QREN; suporte à 
capitalização das empresas com apoio 
do Fundo Europeu de Investimento 
(FEI); reforço dos instrumentos de 
engenharia financeira do QREN. l

Refira-se que o contrato de 
inserção contém, para além dos 
objetivos a atingir, a descrição das 
ações a prosseguir, bem como a es-
pecificação dos meios necessários 
à sua concreta realização.

O cumprimento pontual de 
cada contrato de inserção é asse-
gurado por parte do técnico gestor 
responsável indicado pelo núcleo 
local de inserção territorialmente 
competente. Importa ter presente 
que o valor do rendimento social 
de inserção corresponde a 45,208% 
do valor do indexante dos apoios 
sociais (IAS) = 419,22 euros x 
45,208% = 189,52 euros. l

do veículo, devem deslocar-se aos 
balcões do IMTT e pedir alteração 
do registo de proprietário ou o can-
celamento da matrícula, em vez de se 
dirigirem aos serviços das Finanças.

Posteriormente deverão apresen-
tar no serviço de Finanças os motivos 
pelos quais não devem o imposto. l
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Legislação

l O Presidente da Re-
pública promulgou no dia 18 
de junho a lei que procede às 
mais recentes alterações ao 
Código do Trabalho, resul-
tantes do Acordo de Con-
certação Social, celebrado 
entre o Governo e parceiros 
sociais, em cumprimento das 
orientações constantes do 
Memorando de Entendimen-
to com a “Troika”.

Ainda segundo o comu-
nicado, “ no juízo que for-
mulou sobre a legislação 
em apreço o Presidente da 
República teve presente os 
compromissos assumidos 
por Portugal junto das ins-
tituições internacionais, a 
necessidade de preservar o 
consenso alcançado em sede 
de concertação social e a 
reduzida aposição que o pre-
sente diploma suscitou junto 
dos partidos com representa-
ção parlamentar”.

Algumas alterações à le-
gislação laboral

• Eliminação da majora-
ção das férias – o novo di-
ploma a publicado no Diário 
da República determina a 
eliminação da majoração do 
período de férias em função 
da assiduidade do traba-
lhador. Assim, em vez dos 
possíveis 25 dias de férias, 
os trabalhadores apenas irão 
gozar 22 dias úteis de férias. 
Esta medida será somente 
aplicada em 2013, porque o 
direito às férias vence-se no 
dia 1 de janeiro de cada ano.

Alterações ao Código 
do Trabalho reduzem absentismo

Legislação 

• Faltas ao trabalho – Faltar 
injustificadamente ao trabalho 
nos dias que antecedem ou se 
seguem aos fins-de-semana e 
feriados implica a perda de 
remuneração do dia da falta e 
dos dias de descanso ou feria-
do imediatamente anteriores 
ou posteriores.

• Encerramento nas pon-
tes e desconto em férias – 
sempre que os feriados forem 
à 3ª ou 5ª – feira, o empre-
gador pode decidir proceder 
ao encerramento, total ou 
parcial, do estabelecimento 
ou da empresa nos dias de 
ponte (2ª ou 6ª – feira), com 
consequente descanso no 
período de férias ou mediante 
compensação futura pela tra-
balhador. A decisão do em-
pregador de utilizar, ou não, 
esta faculdade e os termos 
da mesma deverá ser comu-
nicada aos trabalhadores no 
início de cada ano, de modo 
a não prejudicar a marcação 
de férias pelos mesmos.

• Eliminação de feriados 
– a partir de 2013 e por um 
período de cinco anos são eli-
minados os feriados religiosos 
do Corpo de Deus (celebrado 
60 dias depois da quinta-feira 
de Páscoa) e dia de Todos 
os Santos (1 de Novembro). 
Por seu lado, são extintos os 
feriados civis de 5 de Outubro 
e 1 de Dezembro.

• Banco de horas – esta-
belece-se a possibilidade de 
o regime de banco de horas 
ser implementado mediante 

Calendário Fiscal

• outubro 2012

• dezembro 2012

• novembro 2012
acordo entre o empregador 
e o trabalhador, admitindo 
o aumento de até duas horas 
diárias ao período normal 
de trabalho, com o limite 
de 50 horas semanais e de 
150 horas anuais. Importa 
referir que este regime não 
se encontra previsto no Có-
digo do Trabalho. Será esta-
belecido o banco de horas 
grupal, em termos similares 
ao regime estabelecido para 
a adaptabilidade grupal, caso 
uma maioria de 60% ou de 
75% dos trabalhadores esteja 
abrangida por regime de ban-
co de horas estabelecido por 
instrumento de regulamen-
tação coletiva ou por acordo 
das partes, respetivamente. 
Atualmente, em sede de con-
tratação colectiva, o período 
normal de trabalho pode ser 
aumentado até quatro horas 
diárias, 60 horas semanais e 
200 horas anuais.

• Trabalho suplementar 
– A prestação de trabalho 
suplementar passa a ser paga 
a metade relativamente aos 
valores actualmente em vi-
gor. Deste modo, a primeira 
hora de trabalho extraordi-
nário, ou fração desta, é paga 
com um acréscimo de 25%, 
enquanto as horas ou frações 
subsequentes são pagas a 
37.5%. Se o trabalho suple-
mentar for prestado em dia 
de descanso semanal (obri-
gatório ou complementar) 
ou em feriado, a hora é paga 
com um acréscimo de 50%. l

Foto P. Cooperativo
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