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Beira Baixa - uma marca forte 
… e de enorme potencial
l A reorganização 

territorial efetuada no nos-
so País promoveu recente-
mente a criação de novas 
comunidades intermunici-
pais, as quais constituem 
mais uma oportunidade 
para o nosso território se 
desenvolver e fortalecer. 
Castelo Branco, Vila Velha 
de Ródão, Idanha-a-Nova, 
Proença-a-Nova, Penama-
cor e Oleiros constituíram 
a nova Comunidade Inter-
municipal da Beira Baixa, 
a qual tem cerca de 90 mil 
habitantes. As afinidades 
entre aqueles concelhos 
levam-nos a acreditar que 
esta comunidade cons-
tituirá um excelente ins-
trumento de desenvolvi-
mento a vários níveis, dos 
quais destacamos as áreas 
comercial, industrial e ser-
viços por serem aquelas 
que diretamente represen-
tamos. 

Assim sendo, não só 
vemos com bons olhos a 
sua criação e a escolha do 
nome Beira Baixa como 
marca unificadora para 
todo este território, como 
está desde já a ACICB dis-
posta também a tudo fazer 
para ajudar a dar-lhe corpo 
e a potenciar este territó-
rio como uma marca de 
excelência a vários níveis.

Atividades como o co-
mércio, a agroindústria, os 
serviços e o turismo pode-
rão beneficiar deste “cha-
péu” identificador da re-
gião há muito reivindicado 
por quem aqui trabalha e 
desenvolve as suas ativida-
des empresariais. A marca 
identificativa de uma re-
gião é por si só uma me-
dida positiva que a todos, 

a partir de agora, envolve-
rá no seu fortalecimento. 
Uma responsabilidade que 
não enjeitaremos e na qual 
começamos já a trabalhar. 

O acesso a fundos e 
programas comunitários 
que esta nova comunida-
de permitirá é outro dos 
aspetos que importa sa-
lientar, desejando nós que 
esta região tenha a capaci-
dade, engenho e criativida-
de para saber concretizar 
projetos, captar investi-
mentos e unir-se em torno 
de objetivos verdadeira-
mente essenciais e susten-
táveis para o seu futuro. 
Esperamos também, que 
a este nível, os próprios 
programas comunitários 
disponibilizem os meios 
necessários para que isso 
possa acontecer.

A ACICB estará sem-
pre na linha da frente para 
participar e apoiar os seus 
associados em todo este 
processo, conscientes que 
assim estaremos a contri-
buir para o crescimento e 
desenvolvimento da região 
em que estamos inseridos.

Esta é também uma ex-
celente oportunidade para 
que esta Beira Baixa se 
apresente unida na defesa 
dos seus interesses e tenha 
uma voz forte e reivindica-
tiva quer junto do Gover-
no Português quer da pró-
pria União Europeia.

Pela nossa parte, es-
tamos conscientes do 
momento decisivo que 
atravessamos e das difi-
culdades com que este 
nosso território está a ser 
confrontado e que terá de 
ultrapassar. 

Para além da crise que 

Destaque

Ficha Técnica:  
• Propriedade: Associação Comercial, Indústrial e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão • Presidente da Direção: Adelino Minhós • Design e Paginação: RVJ-Edi-
tores, Lda | Carine Pires e Rogério Ribeiro  • Impressão: Parque Gráfico do Reconquista - Zona Industrial de Castelo Branco • Edição: RVJ - Editores, Lda, Castelo Branco. ACICB - As-
sociação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão • Rua Senhora da Piedade, Lote 4, A-1º 6000 – 279 Castelo Branco  
• Telefone: +351 272 329 802  • Fax: + 351 272 329 803

l No âmbito do pro-
grama Parlamento dos Jo-
vens, que incentiva os jo-
vens a pensar, a debater 
e a elaborar medidas que 
combatam os principais 
problemas da sociedade, 
dinamizado pelo Instituto 
Português do Desporto e 
da Juventude, os alunos 
da Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense 
(ETEPA) organizaram uma 
sessão de informação e es-
clarecimento sobre o tema 
proposto - A Crise De-
mográfica: Natalidade, Emi-
gração e Envelhecimento.

A atividade decorreu no 
auditório da Biblioteca Mu-
nicipal de Castelo Branco 
e contou com as interven-
ções da advogada Ana Rita 
Calmeiro e do presidente 
da Associação Ecogermi-
nar Marco Domingues, 
que apresentaram dados e 
opiniões sobre o tema em 
debate. Com as suas inter-
venções os alunos e os pro-

ETEPA debate crise demográfica
Parlamento Jovem

fessores da Escola ficaram 
mais esclarecidos sobre este 
problema que afeta a socie-
dade portuguesa em geral e 
mais particularmente a nos-
sa região.

As listas concorrentes 
tiveram a oportunidade de 
apresentarem as medidas que 
propõem, para combaterem 
a Crise Demográfica tendo 
por base o aumento da natali-
dade, a criação de condições 
mais favoráveis para reduzir 
a emigração e deste modo 
atenuar o envelhecimento do 
país e da região onde a Escola 
está inserida. l    

l Esta medida consiste 
num apoio financeiro à en-
tidades empregadoras que 
celebram contratos de trab-
alho, sem termo ou a termo 
certo, a tempo completo ou 
a tempo parcial, com desem-
pregados inscritos nos cen-
tros de emprego ou centro 
s de emprego e formação 
profissional, através do re-
embolso de uma percenta-
gem da Taxa Social Única 
paga pelo empregador. 

Os destinatários são de-
sempregados inscritos nos 
centros de emprego numa 
das seguintes condições: ou 
jovens com idades entre os 
18 e os 30 anos, inclusive ou 
adultos com idade igual ou 

Contratação via Reembolso da TSU
Incentivos

superior a 45 anos.
Apoio:
Reembolso, total ou par-

cial, por um período máx-
imo de 18 meses, de valor 
da TSU paga mensalmente 
relativamente ao trabalhador 
contratado, nos seguintes 
termos: 

- 100 % do valor da TSU, 
no caso de contratos sem 
termo;

- 75% do valor da TSU, 
no caso de contratos a termo 
certo.

As entidades promotoras 
devem cumprir as obrigações 
legais e regulamentares a que 
se encontram vinculadas, 
nelas se incluindo as de na-
tureza fiscal e contributiva. l    

afeta o nosso País e a Eu-
ropa, há um conjunto de 
constrangimentos pró-
prios às nossas atividades 
que esta nova comunidade 
urbana deverá ter em con-
ta, como por exemplo: os 
licenciamentos empresa-
riais; a necessária discri-
minação positiva ao nível 
da carga fiscal; o combate 
à excessiva centralização 
do processo de compras 
públicas por parte do Es-
tado (uma parte significa-
tiva das compras de insti-
tuições públicas passam, 
obrigatoriamente, por cen-
trais de compras impostas 
pelo Estado, o que faz com 
que muitas empresas locais 
não possam concorrer ou 
prestar sequer serviços a 
organismos públicos); a 
abolição das portagens na 
A23; a promoção turística 
do território e dos respeti-
vos produtos e serviços; e 
a implementação de políti-
cas adequadas de comuni-
cação/divulgação da nossa 
imagem de marca enquan-
to região.

Consideramos que a 
Beira Baixa pode ser uma 
marca forte em todos os 
sentidos. Tudo iremos fa-
zer para que assim seja. l   

Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

Editorial
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Dinamizar o comércio de proximidade
Natal 2013

Destaque

l A Dinamização da Animação 
e Promoção do Comércio de Proxi-
midade, levada a cabo pela Câmara 
Municipal de Castelo Branco e pela 
ACICB, resultou num êxito tanto ao ní-
vel da execução das diversas iniciativas 
propostas, como na colaboração dos 
comerciantes na aplicação de estratégias 
de animação, dando aso à motivação do 
consumidor para a compra no Comér-
cio de Proximidade, o que conduziu a 
um envolvimento que, estamos certos, 
perspetivaram um aumento nos negó-
cios por parte dos comerciantes.

As diversas ações desenvolvidas 
abrangeram as seguintes vertentes: 

• Dinamizaram e promoveram o 
Comércio de Proximidade;

• Estimularam a realização das 
compras de Natal com Comércio de 
Proximidade;

• Fortaleceram a relação entre comer-
ciante/consumidor;

• Proporcionaram à população al-
bicastrense um conjunto de atividades 
natalícias de diversão e lazer;

• Reforçaram a relação entre organis-
mos públicos.

As atividades desenvolvidas dividi-
ram-se em várias áreas, tendo em conta 
o local da sua realização:

Atividades realizadas pelas ruas da 
cidade:

• Pai Natal com animadoras a percor-
rer as artérias da cidade, numa carrinha 
Volkswagen Pão de Forma, com música 
ambiente e com entrega de brindes aos 
consumidores, de 13 a 24 de dezembro; 

• Arruadas nas principais ruas da 
cidade, com o objetivo de animar as ruas 
e atrair consumidores;

• Grupo Artur e Márcia e os Pi-
cadinhos da Concertina – 13 e 18 de 
dezembro;

• Grupo Pifaradas e Zambubadas de 
Natal – 14, 15 e 19 de dezembro;

• Grupo de música popular “Os 
Amigos” – 15 de dezembro;

• Grupo de Concertinas da Arca de 
Alcains – 21 de dezembro;

• Grupo ToquiRódão – 22 de de-
zembro;

• Grupo Picadinhos da Concertina 
– 23 de dezembro;

• Animação com José Freixo e Do-
naltim – 21 de dezembro;

• Bandas Filarmónicas Locais:
• Banda de Tinalhas – 14 de dezem-

bro;
• Banda Cidade de Castelo Branco – 

14 de dezembro;
• Banda do Retaxo – 20 de de-

zembro;
• Banda de São Vicente da Beira – 21 

de dezembro;
• Banda do Louriçal do Campo – 22 

de dezembro;
Atividade realizada no Cine Teatro 

Avenida:
• Apresentação da peça “Quero 

crescer e mudar o mundo”, realizada 
pelos alunos da ETEPA, no dia 3 de 
dezembro, no intuito de envolver todas 
as escolas da cidade. Foram apresenta-
das duas sessões, sendo uma às 10h00 
e outra às 15h00.

Atividades realizadas na tenda iglo 
transparente situada nas Docas – 13 a 
24 de dezembro:

• Ateliers de animação, Cantinho do 
Pai Natal e Insufláveis – 13 a 24 de de-
zembro (exceto 16 e 17 de dezembro);

• Feira de Natal – 13 a 15 de de-
zembro;

• Miscelânea de Natal da ETEPA – 
13 de dezembro;

• Actuação Banda Estilus – 13 de 
dezembro;

• Palhaços Fraldinhas & Fraldocas 
– 14 de dezembro;

• Espetáculo musical Folk Tradicio-
nal – 14 de dezembro; 

• Magia Zé Mágico – 15 de dezem-
bro;

• Passagem de Modelos – 20 de 

dezembro;
• Atuação do grupo Tons de Fado 

– 20 dezembro;
• Exposição de Carros, pela Escu-

deria de Castelo Branco – 13 a 15 e 20 
a 22 de dezembro;

• Passeio a Cavalo – 21 e 22 de 
dezembro;

• Espetáculo Avô Cantigas – 21 de 
dezembro;

• Atuação de Artur & Márcia e 
Picadinhos da Concertina – 21 de 
dezembro;

• Animação com José Freixo e Do-
naltim – 22 de dezembro

• Contador de Histórias Infantis – 
22 de dezembro.

Atividades realizadas nos estabele-
cimentos comerciais - 01 de dezembro 
de 2013 a 06 de janeiro de 2014

• Iniciativa “Compre e Ganhe – 
Natal com o Comércio de Proximi-
dade”, onde foi entregue por cada 5€ 
em compras, uma senha ao respectivo 
consumidor, podendo este habilitar-se 
a um dos oitocentos e sessenta e três 
prémios disponíveis. O valor total dos 
prémios é de 10.000,00€.  l
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l A Associação Comercial, In-

dustrial e Serviços de Castelo Bran-
co, Idanha-a-Nova e Vila Velha de 
Ródão, realizou dois seminários de 
apresentação do projeto “Estraté-
gia de Dinamização Económica do 
Centro Urbano de Castelo Branco 
– Centro ComVida”, um realizado 
na cidade espanhola de Cáceres, 
a 11 de abril e outro em Castelo 
Branco, no auditório da Biblioteca 
Municipal, a 20 de abril de 2013. 

O referido projeto pretende 
retomar a centralidade e implica 
uma estratégia de dinamização do 
centro urbano albicastrense. Sim, 
fala-se no presente, pois apesar de 
o projeto ter terminado em Junho 
do transato ano, a marca “Centro 
ComVida” é para subsistir, como 
logotipo ou referência do nosso 
centro urbano.

A ACICB contou com a IPI 
Consulting Network Portugal na 
execução deste projeto, que teve 
apresentou quatro vetores prin-
cipais, um enquadramento amigo 
das empresas e das pessoas, atrair 
residentes, reter e atrair empresas 
e promoção e marketing , com o 

Reunião em Castelo Branco

Comércio urbano em análise
Castelo Branco e Cáceres

Destaque

grande objetivo de criar um local 
vibrante para viver, trabalhar, fazer 
compras, visitar e divertir-se. 

Tornar o centro da cidade aco-
lhedor e atrativo, facilitando a fixa-
ção de novos negócios, e expansão 
e modernização dos já existentes, 
conseguindo atrair jovens morado-
res e novos negócios para o centro, 
são objetivos deste projeto. 

O projeto previa a execução de 
diversas atividades desde a realização 
de protocolos com empresas gestoras 
dos parques de estacionamento para 
obtenção de tarifas mais reduzidas, 
a realização de protocolos com as 
forças policiais locais, para patru-
lhamento policial regular ao centro 
da cidade com reforço de patrulha-
mento em horário noturno e durante 
eventos, a realização de sessões de 
sensibilização das empresas sobre os 
benefícios económicos de horários de 
funcionamento ajustados aos novos 
hábitos de consumo, nomeadamente 
a abertura durante a hora de almoço, 
horários alargados à noite e fins-de-
semana e horários alargados durante 
épocas festivas e durante eventos 
culturais e recreativos. lReunião em Cáceres

l A Associação Comercial, 
Industrial e Serviços de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha 
de Ródão (ACICB) teve em marcha 
o seu projeto Centro ComVida que 
mereceu a adesão de mais de uma 
centena de empresários na cidade 
de Castelo Branco. Uma mobiliza-
ção que se tornou entusiasta, mas 
que também constituiu um enorme 
desafio.

A participação na feira “Sabores 
de Perdição” que promoveu os pro-
dutos da terra no centro da cidade 
albicastrense, nos dias 21, 22 e 23 
de junho, apresentou como objetivo 
chegar ao público em geral, aproxi-
mando cada vez mais a população do 
comércio de proximidade.

Neste certame, para além da 
informação que foi disponibilizada 
sobre o Centro ComVida, chegamos 
à conclusão de quem são os empre-
sários e as empresas aderentes a esta 
iniciativa e a sua localização no mapa 

Dinamizar a cidade
Centro ComVida (Sabores de Perdição)

citadino.
Tendo em conta que este foi um 

momento de atração de visitantes à 
cidade, que juntamente com os mui-
tos residentes geraram um enorme 
fluxo de potenciais clientes também 
para o comércio albicastrense, a 
ACICB lançou um desafio às em-
presas aderentes para que nos dias 
21 e 22, sexta e sábado, tivessem as 
suas portas abertas ao público pelo 
menos até às 22H00.

As sinergias da animação de rua 

e a natural afluência de pessoas ao 
próprio certame a todos puderam 
beneficiar. 

Este foi um modo de ajudar a de-
senvolver o comércio da região, pelo 
que a marca do “Centro ComVida” 
ficará acomodada na cidade albicas-
trense.

Se os empresários não se unirem 
e não se convencerem que são eles 
as peças fundamentais de toda esta 
engrenagem, vai ser difícil levar por 
diante qualquer estratégia, por muito 

boa vontade que nela seja colocada. 
Pela nossa parte, estamos a efetuar 
um trabalho consistente e que espe-
ramos seja duradouro. 

Este é um projeto que abrange 
uma vasta área da cidade e não ape-
nas a zona central. A ACICB está 
disposta a acolher a participação dos 
associados e disponibiliza os seus 
serviços para explicar mais detalha-
damente os objetivos do mesmo, 
para além de todo o trabalho que foi 
realizado na sua divulgação.  l
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l A ACICB - Associação Co-
mercial e Industrial de Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Rodão, 
realizou um conjunto de reuniões ge-
rais de associados (RGA`s), integradas 
num ciclo de 3 reuniões em 3 locais de 
abrangência desta, com o lema “Pensar 
a Beira Baixa para Inovar e Vencer”.

Este ciclo de reuniões iniciou-se 
em Vila Velha de Ródão no auditório 
da Casa das Artes pelas 21h do dia 31 
de outubro, tendo sido realizada em 
Idanha-a-Nova, na Escola Superior de 
Gestão de Idanha-a-Nova a 21 de no-
vembro, terminado em Castelo Branco 
com uma Reunião Geral de Associados, 
que decorreu nas instalações da ACICB, 
no dia 05 de dezembro de 2013.

Este conjunto de iniciativas tinham 
como objetivo a abordagem e o debate, 
entre associados, de questões vitais para 
o planeamento e gestão estratégica de 

uma determinada zona geográfica e dos 
seus setores económicos específicos, 
sendo objetivo principal o dar a voz a 
todos os nossos associados.

Como em cada RGA, foi preen-
chido um inquérito de satisfação, aqui 
transcrevemos as conclusões da análise 
dos referidos inquéritos, de modo a que 
de forma clara e sucinta se possa fazer 
uma breve análise do trabalho realizado. 

Análise dos Dados Obtidos
Foram analisados em conjunto, 

os inquéritos obtidos nas três RGA`s 
realizadas, sendo a amostra total 93 
inqueridos (nem todos os empresários 
que participaram nas reuniões, mais de 
140, preencheram os inquéritos). 

O gráfico 1 demonstra a variação 
dos inquéritos realizados pelos diver-
sos locais de realização das respectivas 
RGA’s, tendo em conta que foram 

Destaque

Pensar a Beira Baixa: Inovar e crescer
Reuniões Gerais de Associados

entregues em Vila Velha de Ródão 
24 inquéritos, em Idanha-a-Nova 
38 inquéritos e Castelo Branco 31 
inquéritos.

Da estrutura do inquérito, analisá-

mos diversas vertentes, desde o género 
e o tipo de associado presente, até à ava-
liação da Reunião Geral de Associados 
quer ao nível da qualidade da modera-
ção e à qualidade dos temas abordados. 
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Género;
O gráfico 2 representa o género dos inqueridos, sendo notória a presença maioritariamente por 

pessoas do género masculino:

Tipo de associado;
O gráfico 3 representa o tipo de associado presente nas Reuniões Gerais de Associados. As várias 

modalidades passavam pelo comércio, indústria, serviços, agricultura ou então a vertente de não asso-
ciado, tendo em conta que as RGA’s em questão foram sessões abertas a quem não era sócio da ACICB. 

Os resultados demonstram que a área de maior abrangência é o Comércio. 

Obtenção de informação sobre a RGA;
O gráfico 4 representa a forma de obtenção de informação sobre a Reunião Geral de Associados. 

O convite por e-mail foi o meio mais obtido. 
Na parte final do inquérito foram analisadas 3 vertentes fundamentais sobre a concretização e 

os objetivos da realização das reuniões Gerais de Associados: qualidade da moderação, ambiente de 
discussão e os temas abordados. 

Qualidade da Moderação;
O gráfico 5 representa a avaliação que os 93 inqueridos atribuíram à qualidade da moderação 

realizada em cada debate. Maioritariamente, a avaliação atribuída teve a classificação de BOA.

Ambiente de Discussão;
O gráfico 6 representa a avaliação que os 93 inqueridos atribuíram ao ambiente de discussão de 

cada RGA. Maioritariamente, a avaliação atribuída teve a classificação de BOA.

Temas abordados;
O gráfico 7 representa a avaliação que os 93 inqueridos atribuíram aos temas que foram aborda-

dos e debatidos em cada RGA. Maioritariamente, a avaliação atribuída teve a classificação de BOA.

“Pão de forma” 
da ACICB

A ACICB adquiriu no final de  
2013 uma carrinha VW estilo “pão 
de forma” que equipou e decorou à 
sua medida.

Para além da promoção que a 
mesma fará da nossa associação, de 
que o Natal 2013 foi apenas um bom 
exemplo, pretende-se que a mesma 
participe em diversas atividades a de-
senvolver pela ACICB nesta zona do  
país e no apoio aos nossos associados.
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Síntese Final
Apesar de a ideia ser incerta e de 

não se ter a certeza da adesão à pro-
posta de realizar uma Reunião Geral 
de Associados em cada concelho 
de abrangência da ACICB, quer por 
parte dos associados quer por parte 
da comunidade em geral, o saldo da 
realização das três RGA’s apresenta-se 
como bastante positivo, tendo supe-
rado todas as expetativas expostas 
sobre estas. Em cada RGA foi rubri-
cada uma lista de presenças, da qual 
se conclui que estiveram presentes em 

Vila Vela de Ródão a 31 de outubro 
36 participantes, em Idanha-a-Nova 
a 21 de novembro, 56 participantes e 
em Castelo Branco a 05 de dezembro 
39 participantes. Salienta-se o facto 
de o número de inquéritos obtidos 
ter sido inferior ao número total de 
participantes, devido ao não preen-
chimento do inquérito por parte dos 
oradores e dos convidados das RGA’s, 
tendo sido preenchidos no total, 93 
inquéritos. 

Das respostas livres em cada in-

quérito ficaram alguns apontamentos 
como a realização de outras reuniões 
gerais de associados para debater te-
mas como a carga fiscal, a preferência 
por fornecedores locais, níveis de 
investimento, formas de divulgação 
do comércio local, enquadramento 
da Beira Baixa e a criação de redes 
entre comerciantes. Foi apontado 
por muitos dos inqueridos também a 
realização de reuniões de associados 
para cada área de atividade, de modo 
a que se possa debater as questões 

e os problemas fulcrais de cada um. 
Falta ainda salientar que, relativa-

mente à organização das RGA’s e de 
todos os aspetos de logística inerentes 
a esta, como é o caso da qualidade das 
instalações, da documentação distribuí-
da, entre outros, o nível de qualificação 
atribuída pelos inqueridos apresenta 
maioritariamente o nível BOM. 

Em suma, toda a envolvente 
das Reuniões Gerais de Associados 
poder-se-á considerar como uma 
aposta ganha! l

Reunião de associados em Idanha-a-Nova

Reunião de associados em Vila Velha de Ródão

Castelo Branco - Idanha-a-Nova - Vila Velha de Ródãowww.acicb.pt
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ACICB ajuda a levar os Templários ao castelo
Feira Medieval

l A zona histórica do castelo 
recebeu, entre os dias 04 e 07 de julho 
a terceira edição dos Dias Templários 
de Castelo, conhecida tradicional-
mente como Feira Medieval.  

Espetáculos e atividades alusivas à 
Idade Média, ao templo dos templários 
e dos mouros, animaram toda a zona 
histórica da cidade albicastrense, um 
palco onde se cruzaram produtos e me-
mórias da história da região e do país. 

Na inauguração do evento, o en-
tão presidente da Câmara de Castelo 
Branco, Joaquim Morão, recordou 
que “são acontecimentos como a 
festa templária que animam a zona 
antiga da cidade”. Segundo o autarca, 
o investimento da autarquia na feira 
medieval é cada vez maior, acompa-
nhando a projeção e o êxito cada vez 
maior do evento. 

Durante os quatro dias de certa-
me, os visitantes puderam adquirir 
todo o tipo de produtos alimentares 
e de artesanato no mercado medie-
val, onde puderam também assistir 
a espetáculos e recriações históricas. 
Entre todos os espetáculos, o des-
taque foi, como é habitual, para o 
Assalto ao Castelo nas noites de 05 
e 06 de julho, sexta-feira e sábado, 
respetivamente. Destaque ainda para 
o Bosque das Bruxas, no Miradouro, 
um conceito que se inspirou nas 
práticas mágicas ancestrais da Beira 
Baixa, como a boa hora, bruxa má 

Reportagem

hora, diabólica, lobisomem e diabo. 
O Abrenúncio que decorrer na Praça 

Académica, representou o caminhar 
das almas, os pecados e a passagem 

ou não entre o céu, o purgatório e o 
inferno. l

ESART decora montras
Com a ACICB

l Pelo terceiro ano consecutivo 
a Escola Superior de Artes Aplicadas 
do Instituto Politécnico de Castelo, 
em colaboração com a ACICB desen-
volveu técnicas de Vitrinismo num 
conjunto de oito estabelecimentos 
comerciais situados no centro da 
cidade de Castelo Branco. A inicia-
tiva resultou de uma parceria com a 
ACICB e o projeto deste ano envol-
veu a realização de 11 montras em 
lojas localizadas na Rua Mouzinho 
Magro, Alameda da Liberdade, Rua 
de São Jorge, Rua Rei D. Dinis, Rua 
Presidente Sidónio Pais e Rua João 
Carlos Abrunhosa. 

Os trabalhos realizados envolve-
ram os alunos do 2º ano da Licen-
ciatura em Design de Interiores e 

Equipamentos, no âmbito da Unida-
de Curricular de Vitrinismo. O ob-
jetivo destes projetos de Vitrinismo 
é promover a integração dos alunos 
em contextos reais de trabalho, de-
senvolvendo soluções de design para 

1º lugar 2º lugar 3º lugar

o comércio tradicional. A exposição 
das montras decorreu de 03 a 23 de 
junho, nas seguintes lojas: Lina & 
Roque, Boutique Modisa, Kid Cooll, 
Retrosaria Gama, Drogaria Albicas-
trense, O Sonho da Criança, Óptica 

Lucas e Óptica Campos.
Nos anos anteriores, os projectos 

dos alunos da ESART/IPCB contem-
plaram estabelecimentos comerciais 
sitos na Avenida General Humberto 
Delgado e na Avenida 1º de Maio. l
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Atualidade

Incentivo Emprego 
Fiscalização

l Esta medida consiste num 
apoio financeiro aos empregadores 
que, entre 01 de outubro de 2013 e 
30 de setembro de 2015, celebrem 
contrato de trabalho, regulado pelo 
Código do Trabalho.

Os destinatários são empregado-
res que celebrem contractos após 01 
de outubro de 2013, ou empresas de 
trabalho temporário, qualquer que 
seja a duração do contrato celebrado 

com o trabalhador temporário.
Apoio:
- 1% da retribuição mensal do 

trabalhador, sendo o apoio repor-
tado ao período compreendido 
entre o início da execução de cada 
contrato de trabalho e 30 de setem-
bro de 2015 ou a data de cessação 
do contrato, conforme o que se 
verifique em primeiro lugar.

O pagamento do apoio financei-

ro é da responsabilidade do IEFP, 
mediante apuramentos trimestrais, 
efectuada nos seguintes prazos:

- até ao dia 30 de abril, relativa-
mente ao trimestre correspondente 
aos meses de janeiro a março;

- até ao dia 31 de julho, relativa-
mente ao trimestre correspondente 
aos meses de abril a junho;

- até ao dia 31 de outubro, 
relativamente ao trimestre cor-

respondente aos meses de julho a 
setembro;

- até ao dia 31 de janeiro, re-
lativamente ao trimestre corres-
pondente aos meses de outubro a 
dezembro;

As entidades promotoras devem 
cumprir as obrigações legais e re-
gulamentares a que se encontram 
vinculadas, nelas se incluindo as 
de natureza fiscal e contributiva. l

Medida Estímulo 2013
l Esta medida consiste num apoio 

financeiro às entidades empregadoras 
que celebrem contratos de trabalho a 
tempo completo ou a tempo parcial por 
prazo igual ou superior a 6 meses, com 
desempregados inscritos nos centros de 
emprego ou centros de emprego e for-
mação profissional, com a obrigação de 
proporcionarem formação profissional 
aos trabalhadores contratados. 

Os destinatários são desempregados 
inscritos há pelo menos 6 meses conse-

cutivos no centro de emprego centros 
de emprego e formação profissional. 

Apoio para a entidade promotora: 
• 50% da retribuição mensal do 

trabalhador por um período máximo 
de 6 meses, no caso de celebração de 
contrato a termo certo ou de 18 meses, 
no caso de celebração de contrato de 
trabalho sem termo;

• Em alguns casos poderá existir 
uma majoração de 10%, como é o 
caso para inscritos há pelo menos 12 

meses consecutivos, beneficiários do 
rendimento social de inserção, pessoa 
com deficiência e incapacidade e idade 
igual ou inferior a 25 anos ou igual ou 
superior a 50 anos. 

Formação profissional: 
A entidade empregadora tem a 

obrigatoriedade de proporcionar 
formação profissional ajustada às 
competências do posto de trabalho 
ou com formação em contexto de 
trabalho, pelo período de duração do 

apoio, mediante acompanhamento de 
um tutor designado pelo empregador 
ou, formação, em entidade formadora 
certificada, com uma carga horária 
mínima de 50 horas e realizada, pre-
ferencialmente, durante o período 
normal de trabalho. 

As entidades promotoras devem 
cumprir as obrigações legais e re-
gulamentares a que se encontram 
vinculadas, nelas se incluindo as de 
natureza fiscal e contributiva. l

Nova regras de faturação para 2014  
l Segundo a Portaria n.º340/2013, 

passam a estar obrigadas ao uso de sof-
tware certificado e a respeitar as regras 
de certificação também as empresas 
que utilizem software produzido in-
ternamente ou por empresa integrada 
no mesmo grupo económico e/ou que 
tenham emitido, no período de tribu-
tação anterior, um número de facturas, 
documentos equivalentes ou talões de 
venda inferior a 1000 unidades. 

Principais alterações: 
Alterações ao SAFT - Incorporação 

de mudanças no que diz respeito à for-
ma como deve ser apresentada a infor-
mação dos documentos provenientes 
de soluções externas ao software prin-
cipal e/ou dos documentos emitidos 
originariamente em pré-impressos. 

Alterações na identificação e im-
pressão de documentos:

1. Relativamente às séries, foram 
introduzidas restrições ao nível da 
numeração sequencial, tendo obriga-
toriamente que iniciar-se em 1 e não 
podendo nela conter outra informação, 

como por exemplo, o ano ou n.º termi-
nal informático; 

2. Na impressão de documentos, 
a data deverá constar e aparecer no 
formato AAAA-MM-DD; 

3. As guias de transporte, faturas e 
respetivos documentos retificativos não 
devem conter valores negativos. Com 
excepção dos casos de anulação de re-
gistos que já integram a fatura ou para 
acerto de estimativas nas prestações de 
serviços continuadas; 

4. A denominação, NIF e domicílio 

do emitente deve ser impresso no do-
cumento, ainda que esta informação 
conste em papel pré-impresso de ori-
gem tipográfica; 

5. Ao imprimir faturas criadas de 
duplicados (por inoperacionalidade 
do sistema) que não integram a cópia 
de segurança, deve, obrigatoriamente, 
aparecer a expressão “Cópia do docu-
mento original”+ sigla do documento 
+ D + série + número do documento”. 
Exemplo: “Cópia do documento origi-
nal- FTD 2013A/00099”. l

ACICB apoia sócios 
l No decorrer do ano de 2013, o 

Gabinete de Apoio Técnico Empresarial 
da ACICB elaborou diversos projetos e/
ou candidaturas no âmbito de diversas 
entidades, as quais: Mais Centro – Pro-
grama Operacional Regional do Centro, 
IAPMEI /Direcção Geral das Ativida-
des Económicas e IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional. 

Assim, no âmbito do Mais Centro, 

a ACICB elaborou 10 candidaturas 
ao SIALM – Sistema de Incentivo 
de Apoio Local a Micro Empresas, 
em representação de empresas suas 
associadas, num total de 187.000,00€ 
de financiamento, tendo a ACICB 
um projeto aprovado no âmbito do 
SIAC – Sistema de Incentivo a Acções 
Colectivas, denominado Estratégia de 
Dinamização Económica de Castelo 

Branco, financiado pelo QREN, com 
uma comparticipação do Fundo Eu-
ropeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) de 128.710,75€. 

Comparticipado pelo IAPMEI e 
pela Direcção Geral das Actividades 
Económicas, durante o período de 
2013, foram elaboradas três candi-
daturas à Medida Comércio Investe, 
a três empresas associadas, às quais 

corresponde um investimento total de 
aproximadamente 230.000,00€, finan-
ciado em 60% desse valor. 

Relativamente ao IEFP, foram 
elaboradas no decorrer de 2013, cinco 
candidaturas ao programa Estágio 
Emprego, por empresas associadas, 
com o objectivo de melhorar as suas 
qualificações e toda a estrutura produ-
tiva do comércio tradicional.  l

Gabinete técnico



fevereiro 2014

10
l 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 ETEPA – Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastrense, estão a 
desenvolver 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 Qualifica-
ções, de 25 ou 50 horas, para ativos 
empregados das empresas associadas 
da ACICB, em horário pós-laboral.

Esta formação propõe-se colmatar 
lacunas de conhecimentos verificadas 
pelos candidatos, no decurso da res-
petiva atividade profissional.

Com o objetivo de servir melhor 
os nossos Associados, estas formações 
podem contribuir para que as em-
presas cumpram a obrigação legal de 
facultar formação aos seus colabora-
dores, 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 Qualificações, não havendo para 
a empresa qualquer tipo de encargo. 

Com base na informação prestada 
pelos formandos no final de cada ação 
modular, pelos formadores envolvidos 
e pela equipa de gestão e coordenação, 
podemos salientar que, em todas as 
ações, os formandos inscreveram-
se de acordo com as necessidades 
específicas da atividade profissional, 
atual ou futura, de cada um. Auscul-
tada a equipa técnica, em especial os 
formadores, a avaliação de resultados 
esteve aqui facilitada já que foi notória 
a qualidade da aprendizagem por parte 
dos formandos, à medida que se pro-
gredia nas sessões de formação, facto 
este que, de acordo com a opinião da 
maioria dos formandos, se fez repercu-
tir numa melhoria do desempenho das 
suas funções nas respetivas empresas, 
ou atividades profissionais se falarmos 
de Trabalhadores Independentes ou 

Empresários em Nome Individual.
A apreciação que os formandos 

tecem ao desempenho dos colabo-
radores (formadores e coordenação) 
das entidades promotora e formadora, 
situa-se entre os parâmetros Bom e 
Muito Bom, o que demonstra o eleva-
do grau de satisfação das expetativas 
dos formandos em relação à forma 
como se desenrolaram as acções.

A maioria dos formandos refere 
que voltariam a inscrever-se na mesma 
ação, salientando para isso aspetos 

Formação Profissional em horário pós-laboral

Atualidade

como o grau de ensino/aprendiza-
gem, a valorização das competências 
e o elevado grau de relações interpes-
soais estabelecidas entre formandos e 
formadores.

Concluímos que os objetivos estão 
a ser atingidos e que os resultados são 
extremamente satisfatórios. 

Relativamente à Tipologia 2.2 
Educação e Formação de Adultos, a 
ACICB como entidade promotora, em 
parceria, igualmente com a entidade 
formadora, ETEPA – Escola Tec-

ACICB em parceria com a ETEPA

nológica e Profissional Albicastrense, 
desenvolvem uma ação EFA de nível 
secundário, nomeadamente, Técnico 
de Vendas, ação de dupla certificação 
de nível IV, com equivalência ao 12º 
ano de escolaridade.

Esta ação de Técnico de Vendas, 
de 1920 horas, teve início no passado 
dia 6 de maio de 2013 com data de fim 
prevista para 24 de outubro de 2014, 
envolvendo 15 formandos.

A formação decorre nas instalações 
da ACICB em Castelo Branco, em ho-
rário pós-laboral e destina-se a ativos 
empregados. 

Os cursos EFA constituem uma 
oferta de educação e formação para 
adultos que pretendam elevar as suas 
qualificações. Estes cursos desenvol-
vem-se segundo percursos de dupla 
certificação, escolar e profissional. 

Têm como objetivo a aquisição de 
habilitações escolares e/ou competên-
cias profissionais, com vista a uma (re)
inserção ou progressão no mercado 
de trabalho.

Concluímos até ao momento, 
que pelo decorrer da formação, os 
objetivos estão a ser atingidos e que 
os resultados irão ser satisfatórios. l

Entidade Beneficiária Entidade Formadora Entidade Promotora Co-financiado por:

AÇÃO NÍVEL Nº HORAS
Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho – conceitos básicos 2/4 25
Higiene e segurança alimentar 2/4 25
Atendimento de queixas ou reclamações de clientes 4 25
Comunicação e trabalho em equipa 4 25
Gestão e marketing – princípios básicos 4 25
Gestão do tempo e organização do trabalho 4 25
Gestão da qualidade 2/4 25
Documentação laboral e comercial 4 25
Língua espanhola – comunicação administrativa 4 50
Língua espanhola – técnicas de escrita 2 25
Língua inglesa – vendas 4 50
Língua inglesa – marketing na venda 4 25
Língua inglesa – técnicas de escrita 2 25
Técnicas de socorrismo – princípios básicos 2/4 25
Técnicas de socorrismo 2/4 50
Primeiros socorros 2/4 25
Aplicações informáticas – processamento de texto 4 25
Internet – navegação 2 25
Gestão de correio electrónico e pesquisa de informação na web 4 25
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l Depois de muitos percalços, 
entrou oficialmente em vigor no dia 
15 de outubro de 2013, o regime de 
bens em circulação (RBC). 

Este regime aplica-se a todos os 
bens em circulação, em território na-
cional, seja qual for a sua natureza ou 
espécie, que sejam objeto de operações 
realizadas por sujeitos passivos de IVA, 
que deverão ser acompanhados de do-
cumentos de transporte processados 
nos termos do RBC. 

A alteração fundamental em relação 
ao regime anterior consiste apenas 
na obrigatoriedade de comunicação 
prévia à Autoridade Tributária e 
Aduaneira (AT) antes do início do 
transporte. Esta alteração tem como 
objetivo assegurar a integridade dos 
documentos de transporte garantindo 
à AT um controlo mais eficaz destes 
documentos, obstando à sua posterior 
viciação ou ocultação.

Processamento dos documentos 
de transporte:

Os documentos de transporte (fa-
tura, guia de remessa, nota de devolu-
ção, guia de transporte ou documentos 
equivalentes) devem ser emitidos por 

Regime de bens em circulação
Guias de Transporte

uma das seguintes vias:
- por via eletrónica, devendo estar 

garantida a autenticidade da sua ori-
gem e a integridade do seu conteúdo, 
de acordo com o Código do IVA;

- através de programa informático 
que tenha sido objeto de prévia certi-
ficação pela AT;

- através de software produzido 
internamente pela empresa ou por 
empresa integrada no mesmo grupo 
económico, de cujos respetivos direi-
tos de autor seja detentor;

- diretamente no Portal das Fi-
nanças;

- em papel, utilizando-se impressos 
numerados seguida e tipograficamente.

Os documentos de transporte 
têm de obedecer aos seguintes 
requisitos:

- as faturas devem obrigatoriamen-
te conter os elementos referidos no 
Código do IVA;

- as guias de remessa ou documen-
tos equivalentes devem conter, pelo 
menos, os seguintes elementos:

- nome, firma ou denominação 
social, domicílio ou sede e número de 
identificação fiscal do remetente;

- nome, firma ou denominação so-
cial, domicílio ou sede do destinatário 
ou adquirente;

- número de identificação fiscal do 
destinatário ou adquirente, quando 
este seja sujeito passivo;

- designação comercial dos bens, 
com indicação das quantidades.

As faturas, guias de remessa ou 
documentos equivalentes devem ainda 
indicar os locais de carga e descarga, 
referidos como tais, e a data e hora em 
que se inicia.

Quando e como deve ser feita a 
comunicação:

Os sujeitos passivos são obrigados 
a comunicar à AT os elementos dos 
referidos documentos processados, 
antes do início do transporte, deven-
do esta comunicação ser efetuada da 
seguinte forma:

- por transmissão eletrónica de 
dados para a AT, sempre que os 
documentos sejam emitidos por via 
eletrónica, programa informático, 
software produzido internamente ou 
diretamente no Portal das Finanças 
(neste casos aa AT atribui um código 
de identificação ao documento).

- através de serviço telefónico 
disponibilizado para o efeito, com 
indicação dos elementos essenciais 
do documento emitido, com inserção 
no Portal das Finanças até ao 5.º dia 
útil seguinte.

Esta comunicação, porém, não é 
obrigatória para os sujeitos passivos 
que, no período de tributação ante-
rior, para efeitos dos impostos sobre 
o rendimento, tenham um volume de 
negócios inferior ou igual a 100.000 
euros.

Quem deve comunicar
A comunicação dos elementos dos 

documentos de transporte é efetuada 
pelos sujeitos passivos remetentes dos 
bens, podendo no entanto estes habi-
litar terceiros a fazê-la, em seu nome 
e por sua conta, em funcionalidade 
disponibilizada no Portal das Finanças.

As alterações ao local de destino, 
ocorridas durante o transporte, quan-
do estas forem efetuadas em docu-
mentos de transporte impressos em 
tipografias autorizadas e processadas 
pelos transportadores são comunica-
das pelos remetentes, até ao 5.º dia útil 
seguinte ao do transporte.l    

Atualidade

l Para o ano de 2014, é neces-
sário ter em conta alguns aspetos 
que foram alvo de alteração perti-
nente, e que posteriormente poderá 
acarretar o pagamento de alguma 
coima. Assim as alterações supra-
citadas são:

1. Alteração de morada da ASAE  
A ACICB informa que a ASAE – 

Autoridade de Segurança Alimentar 
e Económica alterou a sua sede para 
a seguinte morada: Rua Rodrigo da 
Fonseca, n.º 73, 1269-274 Lisboa. 

Assim deverá ser alterada a mo-
rada a constar no letreiro relativo 
ao Livro de Reclamações (DL nº 
156/2005, de 15 de setembro alte-

Alterações à legislação em vigor
2014

rado pelo DL nº 371/2007, de 6 de 
novembro) em que a ASAE seja a 
entidade competente para receber 
e analisar as referidas reclamações.

2. Alteração à Lei do Álcool
A todos os estabelecimentos 

comerciais em que sejam vendidas 
bebidas alcoólicas, é necessária a 
afixação no novo Decreto-Lei n.º 
50/2013, de 16 de abril, que estabe-
lece as novas restrições na disponibi-
lização, venda e consumo de bebidas 
alcoólicas. 

O consumo e a venda de bebidas 
alcoólicas deverão ser proibidas em 
postos de combustível e, depois da 
meia-noite, em qualquer estabeleci-

mento que não seja de restauração e 
bebidas. O decreto-lei prevê também 
o aumento para 18 anos da idade 
limite para consumo de álcool.

Se ainda não tem este dístico, 
poderá obtê-lo na sede da ACICB 
gratuitamente. 

3. Cadastro Comercial
Este documento é um registo de 

dados de identificação dos estabe-
lecimentos comerciais constituído 
com base nos pedidos de inscrição 
dos titulares de estabelecimentos 
comerciais e das empresas de venda 
à distância e ao domicílio, destinado 
a todo o comércio por grosso e por 
retalho e aos comerciantes equipa-

rados a retalhistas e a agentes de 
comércio. 

Os factos sujeitos a inscrição no 
cadastro comercial são a abertura, 
encerramento, mudança de titular 
e mudança de nome ou insígnia do 
estabelecimento comercial ou ainda 
a alteração da atividade exercida no 
respetivo estabelecimento. O registo 
do cadastro comercial é obrigatório. 
Se ainda não o fez, se ocorreu algum 
dos factos sujeitos a inscrição, se 
cessou a atividade do estabeleci-
mento então promova sem demora 
a necessária inscrição ou alteração da 
inscrição na sede da ACICB, o mais 
rápido possível! l    

www.acicb.pt
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Corpos sociais eleitos para novo mandato
l Aos 20 dias do mês de março 

de 2013, dia de ato eleitoral para no-
meação dos órgãos sociais da ACICB 
para o quadriénio 2013/2017, Adeli-
no Minhós foi reeleito Presidente da 
Direcção da ACICB. 

A tomada de posse dos órgãos 
sociais decorreu nas instalações da 
ACICB, no dia 10 de abril de 2013, 
tendo referido o presidente que apesar 
do comércio de proximidade ter um 
papel fundamental junto dos consumi-
dores que apresentam uma condição 
económica desfavorável, cada vez 
mais se regista grande dificuldade de 
sobrevivência. O Presidente realçou, 
que a associação se encontra dotada de 
meios técnicos, de recursos humanos e 
de meios tecnológicos que permitem 
responder aos desafios atuais. Foi 
relembrado também que a estrutura 
associativa estruturada pela ACICB 
tem cada vez um papel mais decisivo 
junto do tecido empresarial da região, 
em particular no caso das pequenas 
e médias empresas que desenvolvem 

uma percentagem bastante signifi-
cativa das atividades nos setores do 
comércio e da prestação de serviços. 

Para além de vários associados e 
de várias entidades públicas, esteve 
presente na tomada de posse o então 
Presidente da Câmara Municipal de 
Castelo Branco, Joaquim Morão.

Os órgãos sociais da ACICB, 
para o quadriénio 2013/2017, 
são:

Adelino Minhós – Presidente da 
Direção

Nuno Vaz – Vice-Presidente da 
Direção

João Dias – Vogal Efetivo da 
Direção 

José Júlio Cruz - Vogal Efetivo 
da Direção

Sandra Gonçalves - Vogal Efetivo 
da Direção

António Pequito - Vogal Efetivo 
da Direção

António Jóia - Vogal Efetivo da 
Direção

Sérgio Bento - Vogal Suplente da 
Direção

Miguel Chaves - Vogal Suplente 
da Direção

Alfredo Correia – Presidente da 
Assembleia Geral

José Capinha – Vice-Presidente da 
Assembleia Geral

António Martins – Secretário da 
Assembleia Geral 

Adriano Martins – Presidente do 
Conselho Fiscal

José Figueiredo – Vice-Presidente 
do Conselho Fiscal

João Carrega – Relator do Conse-
lho Fiscal. l    

Adelino Minhós destaca o papel dos empresários

Empresas são essenciais para ultrapassar a crise
l O comércio tradicional ou de 

proximidade tem um papel funda-
mental junto dos consumidores que 
apresentam uma condição económica 
desfavorável. As palavras são de Ade-
lino Minhós, presidente da ACICB, 
e foram proferidas precisamente na 
tomada de posse dos corpos sociais 
desta associação.

 Para este responsável, no entanto, 
“cada vez mais se regista a grande 
dificuldade de continuidade e até de 
sobrevivência dos pequenos comer-
ciantes e prestadores de serviços, 
pois, se por um lado se constatou nos 
últimos tempos a instalação excessiva 
das grandes superfícies comerciais, 
por outro a crise económica e finan-
ceira instalada também não favorece 
em nada as nossas empresas”.

Na hora de enfrentar um novo 
mandato, Adelino Minhós garante 
que o faz “com o entusiasmo e a von-
tade de fazer mais e melhor, dando o 
nosso contributo naquilo que estiver 
ao nosso alcance para que consiga-
mos construir uma sociedade melhor 
daquela em que vivemos. Uma socie-
dade em que os empresários consi-
gam trabalhar e fazer singrar as suas 
empresas, ajudando a região e o país 

a gerar mais e melhor emprego e a 
prosperarmos em conjunto, rumo aos 
níveis de desenvolvimento e de qua-
lidade de vida que todos desejamos”.

Lembrando que a última prestação 
de contas provou que, em termos de 
gestão, a ACICB tem sido “bastante 
equilibrada e rigorosa, garantindo-
nos sustentabilidade e confiança no 
trabalho que temos vindo a desen-

volver”, este dirigente afiançou que 
“unindo esforços com associados e 
colaboradores, e simultaneamente 
contando com o apoio e o trabalho 
conjunto com as instituições e autar-
quias dos nossos concelhos, se conse-
guirá dar um novo rumo ao comércio 
de proximidade, melhorando o de-
senvolvimento económico e a criação 
de emprego e consequentemente a 

elevação dos níveis de riqueza local 
junto das nossas populações”.

Lembrando também todo o traba-
lho desenvolvido na Escola Tecno-
lógica e Profissional Albicastrense e 
a necessidade que esta tem de novas 
instalações (necessidade que segundo 
ele é extensiva à própria associação 
que dirige), apelou “à competência 
e à imaginação dos nossos autarcas 
na gestão da causa pública para que 
nos possam ajudar na concretização 
deste objetivo”. 

Joaquim Morão, por seu lado, 
elogiou a disponibilidade daqueles 
que servem as instituições sem 
nada receberem em troca, sobre-
tudo “num momento nada fácil 
mas em que também não podemos 
desanimar”. O então presidente da 
Câmara de Castelo Branco destacou 
“a criação de emprego e de riqueza 
como a principal missão de um em-
presário, porque são os empresários 
que podem dar resposta ao principal 
problema da nossa sociedade atual, 
o emprego”. `

“Pela nossa parte temos feito tudo 
o que é possível, nunca viramos a cara 
à luta na tentativa de resolução dos  
problemas”, diz o autarca. l    


