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Editorial
l O tempo passa a 

correr, parece que foi on-
tem e, no entanto, já pas-
saram quase três anos 
desde o dia em que esta di-
reção está nos comandos 
dos destinos da Associa-
ção Comercial Industrial e 
Serviços de Castelo Bran-
co Idanha-a-Nova e Vila 
Velha de Rodão.

Apesar do número re-
levante de atividades que 
esta direção desenvolveu 
ao longo destes últimos 
anos, não irei falar, neste 
editorial, sobre as mesmas. 
Todavia, gostava, ainda as-
sim, de destacar as que fo-
ram desenvolvidas no âm-
bito das comemorações do 
centenário, atividades es-
tas que, na minha opinião, 
contribuíram para diferen-
ciar o papel importante que 
a ACICB tem tido na so-
ciedade dos concelhos que 
representa. A publicação 
de um livro, da autoria do 
investigador Leonel Azeve-
do, através de uma impor-
tante colaboração com a 
Câmara de Castelo Branco, 
constitui um marco histó-
rico para esta associação e 
para a própria História des-
ta região do país.

Destaco também a im-
portância e a influência 
positiva que esta Associa-
ção Empresarial represen-
ta para toda a atividade 
económica da nossa re-
gião, contribuindo ainda 
estas comemorações para 
aumentar a nossa autoesti-
ma, bem como para acre-
ditar que quando estamos 
juntos somos mais capazes 
e mais competentes. 

Convém não esquecer 
que todas estas atividades 
decorreram em clima de 
forte contenção econó-
mica, criando, de alguma 
forma, alguns constrangi-

mentos e condicionalismos. 
Como todos pudemos ve-
rificar, as comemorações 
decorreram com a dignida-
de que se impunha em tão 
respeitosa data, não com-
prometendo o futuro e a es-
tabilidade económica desta 
Associação Empresarial.

Porém, temos consci-
ência que há muito traba-
lho pela frente, sobretudo 
no que concerne à utili-
zação das novas tecnolo-
gias na comunicação entre 
associados e a ACICB. A 
comunicação fácil, ágil, 
rápida e económica é de 
relevante importância para 
que a defesa e representa-
ção dos associados seja fei-
ta de forma eficaz. Apesar 
de termos feito um esfor-
ço grande neste sentido, 
há certamente ainda muito 
para fazer e um longo ca-
minho a percorrer. 

Já que estou aqui em jei-
to de balanço, permitam-me 
que dê uma palavra de apre-
ço e consideração a todos 
os membros dos corpos so-
ciais desta Associação Em-
presarial que tenho a honra 
de presidir. Todas as quartas 
feiras das 18h30 às 20h00, 
na sede desta associação, 
reuniam-se os membros 
da Direção, da Assembleia 
Geral e do Conselho Fiscal; 
comunicávamos de forma 
aberta e clara entre todos, 
dos problemas do dia a dia 
da ACICB e dos seus as-
sociados. Muitas das deci-
sões que resultaram destas 
reuniões foram, por vezes, 
acompanhadas pelos mem-
bros dos corpos sociais que 
deram de si sem procurar 
nada em troca, tirando do 
seu tempo e do tempo das 
suas famílias. A eles e em 
nome de todos os associa-
dos o meu mais sincero e 
sentido Bem haja.   

Destaque
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l A ACICB – Associação 
Comercial, Industrial e Serviços 
de Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Vila Velha de Ródão, 
tem aprovado para 2012/2014 
o seu Plano de Formações 
Modulares Certificadas, no 
âmbito da Tipologia 2.3 do 
POPH – Programa Operacio-
nal Potencial Humano.

Estas Formações Modula-
res Certificadas são Unidades 
de Formação de Curta Duração 
(UFCD), integradas no Catálo-
go Nacional de Qualificações, 
de 25 ou 50 horas, para ativos 
empregados das empresas as-
sociadas da ACICB, em horário 
pós-laboral.

Esta formação propõe-
se colmatar lacunas de co-

Condições de Acesso:
Percursos nível básico (2): adultos com habilitação escolar até ao 9º ano;
Percursos nível secundário (4): adultos com habilitação escolar entre o 9º ano e o 12º ano;
*Com qualificação superior: limitados a 10% do total de formandos de uma ação.

Inscrição:
Ficha de Inscrição devidamente preenchida;
Cópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão;
Comprovativo em como está no activo (cópia do recibo de vencimento ou declaração da entidade patronal)
NIB - Número de Identificação Bancária (Talão do Multibanco ou Declaração do Banco) l

Plano até 2014

Garanta a sua participação e inscreva-se já

Formações Modulares Certificadas

nhecimentos verificadas 
pelos candidatos, no de-
curso da respetiva atividade 
profissional.

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

Todos os formandos be-
neficiam do subsídio de ali-
mentação (4,27€/dia), de 
acordo com a legislação em 
vigor à data da candidatura, e 
Certificado de Qualificações, 
não havendo para a empresa 
qualquer tipo de encargo. 

Queria ainda destacar o 
empenho e dedicação de 
todos os funcionários des-
ta Associação Empresa-
rial, que vestem a camisola 
e defendem intransigen-
temente os interesses da 
nossa ACICB; aos nossos 
cobradores que andam de 
porta em porta e ouvem 
atentamente os problemas 
do quotidiano dos nos-
sos associados, que nos 
últimos tempos têm sido 
muitos e preocupantes; 
aos nossos formadores 
com um papel importan-
te e fundamental para a 
melhoria e renovação das 
nossas atividades; a todas 
as pessoas que de uma for-
ma ou outra colaboraram 
com a ACICB, quero tam-
bém em nome de todos os 
Associados deixar um for-
te agradecimento.

Por último e para ter-
minar, quero lembrar a to-
dos que se aproxima mais 
um período eleitoral. Esta 
Associação Empresarial 
só existe para defender 
os interesses dos seus as-
sociados, pelo que apelo a 
uma participação ativa de 
todos, de modo a usarem 
a vossa influência positiva 
nas atividades e represen-
tações que fazemos, em 
prol de uma Associação 
Empresarial mais dinâmi-
ca e mais assertiva na de-
fesa dos interesses dos só-
cios da ACICB e dos três 
concelhos que representa-
mos. l   

Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB
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Entregues prémios no valor de 10 mil euros

Lista de Premiados

l A Associação Comer-
cial, Industrial e Serviços de 
Castelo Branco, Idanha-a-
Nova e Vila Velha de Ródão 
(ACICB) procedeu ao sorteio 
e à respetiva entrega dos pré-
mios do seu Sorteio de Natal 
no decorrer do passado mês 
de janeiro. A cerimónia teve 
lugar na sua sede em Castelo 
Branco. Foram entregues 
prémios no valor de 10 mil 
euros (12 mil euros se lhes 
juntarmos os outros dois 
mil entregues no sorteio de 
verão). Tudo dinheiro que 
é injetado no comércio de 
proximidade que aderiu a esta 
iniciativa.

Em 2012 estes sorteios 
decorreram no âmbito de 
uma parceria com o Recon-
quista que, ao longo de todo 
o ano, procurou promover 
o comércio tradicional e de 
proximidade.

Artur Martins Nunes foi 
o grande vencedor deste sor-
teio, tendo direito a receber 
vales de compras no valor de 
1500 euros, correspondentes 
ao primeiro prémio (uma 
compra efetuada na Polichi-

nelo, empresa de vestuário 
de criança, bafejou-o com a 
sorte).

Neste sorteio distribuí-
ram-se prémios no valor de 
10 mil euros em compras no 
comércio aderente. Foram 
também entregues senhas 
de compras no valor de 500 
e de 200 euros a outras 29 
pessoas.

Relativamente ao ano an-
terior, o número de partici-
pantes e de senhas colocadas 

Vale a pena fazer compras no comércio de proximidade

Destaque

nas tômbolas subiu conside-
ravelmente, o que em período 
de crise traduz bem o sucesso 
desta realização, como desta-
cou na ocasião o presidente 
da ACICB, Adelino Minhós, 
em conversa com os jorna-
listas que marcaram presença 
nestes eventos.

A sala de sessões da ACI-
CB esteve repleta de comer-
ciantes e de público nesta 
ocasião, o que demonstra 
bem o interesse com que 
esta realização (já vai na 
terceira edição) tem sido 
recebida pela generalidade 
das pessoas. l
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l Contexto de intervenção
O centro urbano da cidade de 

Castelo Branco representa o núcleo 
básico da cidade. É nele que resi-
de o espírito de comunidade desta 
cidade porque só o centro urbano 
reflete a história e tradições da sua 
população; só ele nos conta quem 
é e quem foi o povo desta cidade 
e como é que o passado moldou o 
que esta comunidade é hoje. Numa 
época de homogeneização cultural 
e proliferação de zonas comerciais e 
aglomerados urbanos indistintos, os 
centros históricos urbanos, com o seu 
carater único, são mais importantes 

l Enquadramento amigo das 
empresas e das pessoas

1.Necessidades pontuais de me-
lhoramentos/alterações nas infra-
estruturas físicas

2.Assegurar elevados padrões de 
segurança

3.Garantir elevados padrões de 
limpeza, manutenção e conservação 
de ruas, praças e áreas ajardinadas

4.Estabelecer horários de funcio-
namento alargados à noite e fins-de-
semana

5.Desenvolver sinalética identifica-
tiva de comércio e serviços, locais de 
interesse, parques de estacionamento, 
transportes públicos e percursos pe-
donais

6.Demarcar as zonas de comércio 
na malha urbana, através de sinalética 
específica, mobiliário urbano, floreiras, 
toldos,...

7.Embelezar as frentes de estabele-
cimentos comerciais devolutos 

8.Transformar uma praça pública 
ou uma rede de praças públicas em 

l Atrair residentes

1.Encorajar a reabilitação e recon-
versão de prédios do centro urbano 
para habitação jovem

2.Encorajar e reconversão de edi-
fícios do centro urbano em pequenos 
apartamentos destinados a estudantes 
e docentes

l Reter e atrair empresas

1.Disponibilizar serviços de apoio e 
assistência técnica, visando a retenção 
e expansão das empresas do centro 
urbano

l Promoção e Marketing

1.Criar uma imagem de marca para 
o centro urbano de Castelo Branco

2.Organizar eventos capazes de 
atrair clientes, da região e de fora da 
região

3.Desenvolver campanhas de mar-
keting e promoção 

4.Desenvolver um site na internet 
do centro urbano de Castelo Branco

5.Disponibilizar online toda a in-
formação útil sobre empresas do centro 
urbano, nomeadamente em sites de 
georreferenciação (Google Maps,…) 
e redes sociais

6.Criar bases de dados de clientela 
comum às empresas do centro urbano

O projeto Retomar a Centralidade entra na fase de divulgação da Estratégia de Dinamização Económica do Centro Urbano de Castelo Branco e prepara-se, também, para iniciar a 
implementação do respetivo Plano de Ação. Para vencer o desafio de dinamizar o centro urbano de Castelo Branco, é indispensável o envolvimento de todos os agentes locais. 
Enviem-nos a vossas sugestões / opinião crítica para geral@acicb.pt 

Estratégia de dinamização económica do centro urbano de Castelo Branco

Criar um local vibrante para viver, trabalhar, fazer compras, visitar e divertir-se
Medidas, por vetor-chave

Projeto retomar a centralidade

A Estratégia

Destaque

que nunca para a sustentabilidade de 
uma cidade.

As alterações nas práticas comer-
ciais e nos hábitos e comportamentos 
das populações, conduziram a uma 
espiral de declínio de muitos centros 
urbanos das cidades portuguesas. Mas 
porque os centros históricos urbanos 
são a espinha dorsal de qualquer co-
munidade, a revitalização económica 
e social do centro urbano de Castelo 
Branco é essencial à vitalidade e sus-
tentabilidade desta cidade.

Ao longo das últimas décadas, inú-
meras estratégias e metodologias de re-
vitalização dos centros urbanos foram 

locais que acomodem um cluster de 
restaurantes, cafés e esplanadas, em si-
multâneo com manifestações culturais

9.Tornar os processos de obtenção 
de licenças e autorizações de funcio-
namento mais simples, mais rápidos e 
mais baratos

10.Disponibilizar serviços de assis-
tência técnica propiciadores de uma 
envolvente mais favorável às empresas

desenvolvidas e implementadas, com 
resultados que vão do total falhanço 
ao amplo sucesso. A lição central a 
retirar destas experiências é que não 
existe uma estratégia ou metodologia 
que funcione garantidamente bem 
em qualquer centro urbano, porque 
o sucesso depende da boa adequação 
da estratégia definida às caraterísticas 
únicas do local, das suas gentes, dos 
seus líderes e do seu comércio de rua. 
Especificamente, a análise detalhada 
de muitas das experiências nacionais 
e internacionais de revitalização de 
centros urbanos permite as seguintes 
ilações:

● Os centros urbanos bem-sucedi-
dos conseguem assegurar um mix de 
comércio, serviços, bancos, escritórios, 
serviços públicos, entretenimento e 
eventos culturais.

● Cada centro urbano possui um 
potencial de comércio e negócios úni-
co. Para ser bem-sucedido, o mix de 
comércio e serviços disponível deve 
estar ajustado à população alargada do 
centro urbano: residentes, trabalhadores 
e turistas.

● A oferta de infra-estruturas moder-
nas e eficientes são uma pré-condição 
para o sucesso de qualquer estratégia 
de revitalização de um centro urbano.

2.Oferecer estacionamento gratuito 
ligado ao montante acumulado de 
compras no centro urbano

3.Disponibilizar serviço de berçário 
e entretenimento de crianças 

4.Desenvolver atividades de venda 
cruzada entre diferentes estabeleci-
mentos

5.Atrair lojas-âncora com uma 
oferta complementar aos lojistas locais

6.Criação de Mercados de Agri-
cultores, Feiras Temáticas e Feiras de 
Retalho “Feira da Ladra” 

7.Incentivar nichos de mercado 
com características únicas capazes de 
criar um “destino” 

8.Desenvolver acções de sensibili-
zação e esclarecimento sobre formas 
de melhorar a competitividade em-
presarial 

9.Adotar técnicas de comercializa-
ção e publicidade baseadas nas TIC

10.Difundir e premiar os casos 
de excelência no serviço e os casos de 
boas práticas desenvolvidas por lojistas 
locais
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l No âmbito de uma candidatura 
à CCP – Confederação do Comércio e 
Serviços de Portugal, como Organismo 
Intermédio, a ACICB - Associação Co-
mercial, 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 projeto co-financiado pelo 
POPH – Programa Operacional do 
Potencial Humano, no âmbito da Ti-
pologia 3.1 – Programa de Formação 
Ação, com início no passado dia 10 de 
Novembro de 2011 e data de termo 
prevista para 31 de Março de 2013.

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

São destinatários do Projeto Dinami-
zar 25 empresas associadas da ACICB, 

Um Programa de Formação Ação
Programa Dinamizar  

do setor do comércio e serviços, com 
número de trabalhadores igual ou infe-
rior a 100.

O Projeto realizou 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 
ação adaptados às necessidades de cada 
empresa.

A intervenção nas empresas foi rea-
lizada em três fases: 

1 - Uma primeira fase, que contou 
com a intervenção do consultor respon-
sável pela empresa, resultou na elabora-
ção de um diagnóstico, de acordo com 
uma metodologia pré-definida a nível do 
Projeto, a que se seguiu a preparação de 
um Plano de Ação, envolvendo quer as-
petos estruturantes e organizacionais da 
empresa, quer necessidades em termos 
de recursos humanos.

2 - Uma segunda fase, designada 
por fase de execução do Plano de 
Ação, e que envolveu dois tipos de 
intervenção:

l A lei que entrou em vigor no 
dia 12 de Novembro de 2012 e que 
veio impor novas regras ao regime 
jurídico do arrendamento urbano, 
alterando o Código Civil, o Código 
de Processo Civil e o Novo Regime 
do Arrendamento Urbano (NRAU), 
de 2006, foi retificada (Declaração 
de Retificação n.º 59-A/2012, de 12 
de outubro) por ter sido publicada 
com algumas imprecisões, princi-
palmente nas alterações à NRAU.

Os principais erros foram dete-
tados ao nível dos procedimentos 
de despejo, que se encontram con-
sagrados na NRAU.

Deste modo, se o arrendatário 
não proceder ao pagamento ou 
depósito das rendas, encargos ou 
despesas, vencidos por um período 
igual ou superior a dois meses e, ain-
da da importância da indemnização 
devida, o senhorio pode requerer 
o despejo imediato, aplicando 
-se, em caso de deferimento do 
requerimento, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos artigos 
relativos à desocupação do locado 
e pagamento das rendas em atraso, 
ao destino dos bens, à suspensão da 
desocupação do locado e ao diferi-
mento da desocupação de imóvel 

Retificadas as novas regras
Arrendamento urbano

arrendado para habitação.
Em relação ao arrendatário com 

idade igual ou superior a 65 anos 
ou com deficiência com grau de 
incapacidade superior a 60%, se o 
mesmo invocar e comprovar que o 
rendimento anual bruto corrigido 
(RABC) do seu agregado familiar é 
inferior a cinco retribuições míni-
mas nacionais anuais (RMNA) de-
verá, no mês correspondente àquele 
em que foi feita a invocação, fazer 
prova anual do rendimento perante 
o senhorio, sob pena de não poder 
prevalecer-se do regime especial de 
atualização da renda.

Destaque

a) Consultoria que incluiu toda 
a coordenação e acompanhamento 
da execução do Plano e que foi dire-
cionado, fundamentalmente, para as 
mudanças organizativas e de gestão, 
mas também para as alterações que 
possam vir a ter lugar ao nível do 
posicionamento face ao mercado ou 
dos conceitos utilizados. 

b) Ações de formação previstas no 
Plano de Ação e dirigidas, quer a em-
presários quer aos seus trabalhadores.

 3 - Uma terceira fase de intervenção 
na qual coube ao consultor, com a co-
laboração dos formadores envolvidos, 
produzir um relatório final de avaliação 
de desempenho a nível de cada empresa.

Execução
Foram realizadas várias ações de 

formação destinadas aos empresários 
e aos colaboradores de algumas em-
presas, nomeadamente Gestão Estra-
tégica, Gestão Operacional e Gestão 
de Recursos Humanos entre outras, 
bem como também, várias ações nas 
próprias empresas, com os respetivos 
colaboradores.

Para marcar o encerramento do 
Projecto Dinamizar, A ACICB realizou 
no passado dia 19 de Janeiro de 2013, 
um Seminário subordinado ao tema 
“Atendimento e Vendas”, destinado aos 
empresários envolvidos no respetivo 
Projeto. l

l Concluímos que os objetivos deste Projeto foram atingidos e que 
os resultados foram extremamente satisfatórios. 

Neste seguimento, foi elaborada no mesmo âmbito uma nova candi-
datura para o biénio 2013/2014, de acordo com a legislação em vigor e 
os regulamentos específicos do Programa Operacional, aguardando-se a 
sua aprovação.l

Nova Candidatura

As novas regras relat ivas à 
denúncia do contrato de arren-
damento, estipuladas no Código 
Civil, também tiveram de ser re-
tificadas.

Quando o senhorio denunciar 
o contrato mediante comunicação 
ao arrendatário com antecedência 
não inferior a cinco anos sobre a 
data em que pretenda a cessação, 
o arrendatário pode denunciá-lo, 
independentemente de qualquer 
justificação, mediante comunicação 
ao senhorio com antecedência não 
inferior a 30 dias do termo preten-
dido do contrato. l
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l Ao longo dos últimos três anos, a Direção da Associação Comercial, Industrial 
e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão (ACICB) pro-
curou dinamizar múltiplas atividades, envolvendo e promovendo os seus associados 
e respetivas empresas, mas também toda a comunidade desta área de envolvência.

Numa época de crise no país e no mundo que a todos está a afetar profunda-
mente de uma forma ou de outra, procurou-se imprimir um dinamismo próprio 
de quem não baixa os braços perante as adversidades que favorecesse as atividades 
económicas e comerciais.

Três anos recheados
de múltiplas atividades

Comunicação da ACICB aberta à comunidade

Publicações

Com uma atividade transparente e sustentada, a política de comunicação 
da ACICB procurou chegar a todos, associados e comunidade, dando conta 
de tudo o que se passa no seio desta associação. Foi com esse espírito que 
foi criado o cartão de associado da ACICB, que foi renovado e dinamizado 
o boletim “Notícias ACICB”, que foram efetuadas diversas campanhas e 
muitos eventos, que se apostou na divulgação e na defesa dos associados 
em Outdoors e se difundiu em múltiplas plataformas (Página de Internet, 
Newsletters e Redes Sociais). l
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Teatro, Colóquio e Formação
Etepa

l Os alunos do Curso Profissio-
nal de Animador Sociocultural (ASC), 
no âmbito da unidade curricular da 
área das expressões, criaram uma peça 
de teatro “O lindo lugar de Belalbi”. 
Esta história narra a viagem de cinco 
animais, conheceram-se, próximo de 
um lugar muito bonito, esse lugar era 
Belalbi. Estavam todos à procura de 
um novo sítio para viver, longe do 
mundo dos albis (nome que dão aos 
seres vivos que por vezes os perse-
guem, e eles não sabem porquê…), 
um sítio onde não tivessem medo de 
dormir e brincar, um lugar bonito 
e sossegado. De lugares diferentes 
(países), com caraterísticas distintas 
(idiomas, traços físicos e perso-
nalidades) mas com necessidades 
comuns, partilharam a aventura na 
direção de uma melodia misteriosa, 
onde encontraram um lugar mágico. 
Estes animais conversaram sobre 
problemas sociais, a poluição, a guer-
ra, a anorexia e a tristeza, mas todos 
acreditavam num lugar melhor. Os 
albis conservaram esse lugar, um 
lugar onde todas as formas de vida, 
todos os animais fazem parte, onde a 
harmonia da vida das albis permanece 
junto de todos os outros seres, esse 
lugar é Belalbi. 

Como já vem sendo hábito, após a 
estreia, os alunos estão em digressão 
pelas escolas/instituições de Castelo 

Reportagem

Branco, Alcains, S. Vicente da Beira, 
Sabugal, entre outras.

O ano vai a meio, e as atividades 
na ETEPA não deixam de acon-
tecer, acreditamos que a formação 
extracurricular, são um complemento 
essencial na formação dos nossos es-
tudantes. Como tal, os nossos alunos 
irão visitar:

• “ A história que não queria ser 
livro” – Culturgest e Chapitô (2.º 
ASC, dia 29 janeiro);

• “Fundação Serralves e o Museu 
da Imprensa (1.º/2.ºTAG, dia 19 
fevereiro);

• Percurso literário “ A relíquia”- 
Eça de Queirós” e o Museu das 
Comunicações (2.º COM/SJ/ASC, 

dia 24 abril);
• Fundação José Saramago e Pa-

lácio Nacional de Mafra (3.ºCOM/
TAG, dia 8 maio);

• Fábrica do Papel –Portucel e a 
Fábrica de Porcelana – Vista Alegre 
(1.º/2.º TAG, dia 21 maio).

No âmbito da prova de aptidão 
profissional a aluna Jéssica Dinis, 
finalista do curso de Comunicação, 
Marketing, Relações Públicas e Publi-
cidade vai organizar um colóquio de-
signado por “O Ensino Profissional 
e o Interior”, na Biblioteca Municipal 
de Castelo Branco, dia 22 de fevereiro 
de 2013, às 9.30h. No mesmo dia, ha-
verá a entrega de diplomas aos alunos 
que terminaram o seu curso, no ano 

letivo transato”. 
Decorrerá no mesmo local, uma 

exposição com trabalhos dos alunos 
do curso de TAG.

Os alunos do curso profissio-
nal de Animador Sociocultural já 
iniciaram Formação em Contexto 
de Trabalho, que vai decorrer entre 
os dias 23 de Janeiro e 8 Março. A 
formação em contexto trabalho, 
integrada no plano de estudos, visa 
preparar os alunos para a vida ativa. 
Pretende-se que os alunos coloquem 
em prática os conhecimentos adqui-
ridos ao longo da sua formação e 
vivam experiências reais do mundo 
do trabalho.

Como a nossa escola quer manter 
a comunidade informada, reformu-
lou o site da escola http://www.
etepa.org/, onde já pode pesquisar 
diariamente todas as atividades dos 
alunos e aceder à vasta oferta for-
mativa.

 Os alunos poderão consultar o 
regulamento da escola, o calendário 
escolar, os contatos da escola, entre 
muitas outras informações disponí-
veis no nosso site.

A escola agradece a colaboração 
daqueles que nos recebem, 20 anos 
e que amavelmente tem continuado 
a dar o seu contributo, na formação 
dos nossos jovens, a todos o nosso 
bem-haja.l

Formações certificadas para profissionais
Em parceria com o CECOA

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 em-
pregados e desempregados que, no 
âmbito da sua formação contínua, 
pretendam aperfeiçoar/atualizar os 
conhecimentos nas respectivas 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.

Foi realizada no período de 3 a 
31 de maio e superou as expecta-
tivas dos formandos, pois para a 
grande maioria, foi a primeira vez 
que tiveram contato com o mundo 
da internet.

Foram também já realizadas nas 
instalações da ACICB, duas ações, 
nomeadamente, uma ação de Abor-
dagem geral de noções básicas de 
primeiros socorros, de 25 horas, e 
uma ação de Técnicas de Socorris-
mo – princípios básicos, 25 horas,, 
envolvendo um grupo de formandos 
associados da ACICB.l

www.acicb.pt
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Formações Modulares Certificadas
Ativos Empregados

l No âmbito da CIF – Candi-
datura Integrada de Formação da 
CCP, a ACICB - Associação Comer-
cial, Industrial e Serviços de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão como entidade promotora, 
em parceria com a entidade forma-
dora, ADRACES – Associação para 
o Desenvolvimento da Raia Centro-
Sul, no âmbito da Tipologia 2.3 do 
Programa Operacional do Potencial 
Humano (POPH) desenvolveram de 
2010/2011 Formações Modulares 
Certificadas dirigidas a ativos empre-
gados associados da ACICB.

As Formações Modulares cons-
tituem uma oferta de Unidades de 
Formação de Curta Duração, que 
poderão ser capitalizáveis para a ob-
tenção de qualificações constantes do 
Catálogo Nacional de Qualificações 
e permitem a aquisição de conhe-
cimentos em determinadas áreas 
consideradas fundamentais para o 
desenvolvimento do indivíduo.

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

O plano de formação era com-
posto por 6 áreas de formação que 
incluíam um total de 36 ações. 

A realização do projeto decorreu 
entre o dia 8 de setembro de 2010 e 
o dia 20 de dezembro de 2011, envol-
vendo um total de 540 formandos. 
As acções decorreram em Castelo 
Branco, e nos concelhos de Idanha-
a-Nova e Vila Velha de Ródão.

Relatório de Execução
Este relatório permite avaliar o 

grau de concretização dos objetivos 
propostos para a formação, bem 
como o nível de satisfação das expe-
tativas dos formandos e das entidades 

envolvidas em todo o processo de 
formação. 

Baseamo-nos na informação pres-
tada pelos formandos no final das 
ações, pelos formadores envolvidos e 
pela equipa de gestão e coordenação.

Em todas as ações, os formandos 
inscreveram-se de acordo com as 
necessidades específicas da atividade 
profissional, atual ou futura, de cada 
um. Auscultada a equipa técnica, em 
especial os formadores, a avaliação 
de resultados esteve aqui facilitada já 
que foi notória a qualidade da apren-
dizagem por parte dos formandos, à 
medida que se progredia nas sessões 
de formação, fato este que, de acor-
do com a opinião da maioria dos 
formandos, se fez repercutir numa 
melhoria do desempenho das suas 
funções nas respetivas empresas, ou 
actividades profissionais se falarmos 
de Trabalhadores Independentes ou 
Empresários em Nome Individual.

Na totalidade das 36 ações realiza-
das e dos 540 formandos envolvidos, 
527 obtiveram aproveitamento e 13 
desistiram, como podemos ver gra-
ficamente: l

ACICB promove sessões sobre e-fatura
Esclarecimento aos sócios

l A emissão de faturas passou 
a ser obrigatória para todos e as 
alterações ou compra de equipa-
mentos. Esta situação tem gerado 
alguma, confusão entre comercian-
tes e consumidores. 

No âmbito da defesa e do escla-
recimento dos seus associados, a 
ACICB realizou quatro sessões de 
esclarecimento para os seus sócios, 
com a colaboração da Autoridade 
Tributária. 

As referidas sessões decorre-
ram nas instalações da ACICB em 
Castelo Branco, em horário laboral 
e pós-laboral, cuja afluência foi 
grande. Habilitar as empresas a 
cumprirem adequadamente as suas 
obrigações fiscais, era o objetivo 
destas acções de formação/sensi-
bilização, que incidiram sobre os 

seguintes temas: obrigatoriedade 
de emissão de fatura; direitos e 
deveres dos agentes económicos; 
os meios disponíveis para comu-
nicação eletrónica das faturas à 
Autoridade Tributária; os meios 
para envio dos ficheiros SAFT 
e estrutura de modelo de dados; 
funcionamento do sistema de fa-
tura implementado no Portal das 
Finanças; Informação acerca do 
benefício ao cidadão-contribuinte; 
comunicação do incentivo fiscal 
pela aquisição de novo software 
certificado e; informação às em-
presas de produção de software. 

As ações foram ministradas 
por um inspetor tributário da AT 
de Castelo Branco, tendo sido 
instruídos aproximadamente 220 
associados.  l



fevereiro 2013

10
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 órgãos 

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 presentação 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 irregu-
laridade patente nos cadernos eleitorais.

3. As reclamações apresentadas serão 
apreciadas, pela Mesa da Assembleia 
Geral, em reunião expressamente rea-
lizada para o efeito, no dia subsequente 
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 rectificados 
em função da procedência de eventuais 
reclamações, será definitivo e servirá para 
descarga e verificação da votação.

CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO DE CANDI-

DATURAS

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

será feita ao Presidente da Mesa da As-
sembleia 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 respectivas, 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 ELEITORAL
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.

Regulamento Eleitoral

Atualidade

Artigo 7º
(Competências da Mesa da As-

sembleia 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 apura-

dos.
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 separadamente 
para cada um dos órgãos sociais, em 
urnas diferenciadas e claramente iden-
tificadas.

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 

Eleições a 20 de março

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

TO Eleitoral, aprovado em Assembleia 
Geral em 28/Março/2012, entra ime-
diatamente em vigor. l
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• abril 2013

• março 2013
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