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Editorial
l Quero, antes de mais, 

começar por desejar a todos os 
sócios da ACICB – Associa-
ção Empresarial da Beira Baixa 
e suas famílias um feliz Natal 
repleto de saúde e alegria, ao 
mesmo tempo que faço votos 
de que o ano de 2015 seja po-
sitivo para a economia e para o 
comércio da nossa região.

O ano de 2014 foi, para 
todos, um ano de desafios. Ao 
olhar para trás recordamos um 
ano em que as adversidades fo-
ram mais sentidas que nunca. 
Mesmo assim, é com agrado 
que olhamos para o tecido em-
presarial da nossa região e cons-
tatamos que as empresas conti-
nuam ativas, mantendo postos 
de trabalho. Esta constatação 
denota a capacidade lutadora 
e empreendedora dos empre-
sários da nossa região, para os 
quais nos orgulhamos de traba-
lhar dia após dia.

A ACICB – Associação Em-
presarial da Beira Baixa chega a 
esta data com uma situação fi-
nanceira positiva mas tem plena 
convicção de que esta situação 
não é igual para todos os seus 
associados. Por esse motivo, a 
ACICB tem realizado um con-
junto de iniciativas para tentar 
ajudar a atividade económica 
da região. Em 2014 voltámos 
a apostar na internacionaliza-
ção com a Missão Empresarial 
à China. Foram várias as em-
presas nossas associadas que 
se aliaram a esta atividade e foi 
com agrado que a ACICB pôde 
ajudar a abrir caminho por mer-
cados internacionais.

Realizámos a campanha 
“Um Rosto, um Sorriso e um 
Amigo – muito mais que um ne-
gócio” com o intuito de sensibi-
lizar a população para a compra 
no Comércio de Proximidade. 
Destacámos os rostos dos em-
presários nossos associados que 
diariamente acolhem com um 
rosto amigo os seus clientes.

Este foi também um ano em 
que concluímos o nosso plano 
de formação levando a cabo 52 
ações e envolvendo um total de 
862 formandos. Este plano não 
teria sido concluído sem a indis-
pensável colaboração da ETE-
PA – Escola Tecnológica e Pro-
fissional Albicastrense que foi a 
entidade formadora. De salien-

tar também o acordo consegui-
do com a Câmara Municipal de 
Castelo Branco para a cedência 
da escola da Horta d’Alva, com a 
finalidade de ali instalar a ETE-
PA. Este acordo beneficia o en-
sino e a aprendizagem realizados 
nesta escola profissional que há 
mais de duas décadas contribui 
para a formação de bons profis-
sionais.

Voltámos a realizar os Dias 
Templários de Castelo Branco, 
o Mercado e o Sorteio de Natal, 
criámos o programa de rádio “A 
Hora do Empresário” e fizemo-
lo em prol dos nossos associa-
dos, sem o apoio dos quais não 
teríamos conseguido realizar 
todas estas iniciativas. A ACICB 
orgulha-se de poder afirmar que 
trabalha para uma massa associa-
tiva dinâmica, empreendedora e 
batalhadora. 

Por isso, continuamos a dar 
todo o nosso apoio à criação de 
novas empresas, ajudando a lega-
lizar as suas atividades e espaços.

Não foi um ano fácil e, ape-
sar de existirem perspetivas de 
melhoria para o próximo ano, 
temos consciência que o cami-
nho a percorrer continuará a ter 
obstáculos. É por esse motivo 
que a ACICB se coloca ao lado 
dos seus associados para percor-
rer esse caminho com eles. Do 
mesmo modo, a massa associati-
va tem estado sempre ao lado da 
ACICB e por essa razão é cor-
reto afirmar que esta associação 
existe para e por causa dos seus 
sócios. 

Em 2015 a ACICB – As-
sociação Empresarial da Beira 
Baixa continuará a procurar 
fazer tudo o que estiver ao seu 
alcance para melhorar a vida das 
empresas suas associadas, uma 
vez que esse é o nosso principal 
objetivo e é para isso que a ACI-
CB existe. l   

Adelino Minhós, Arq.
Presidente da Direção da ACICB – 

Associação Empresarial da Beira Baixa

Destaque
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l A ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
soma mais uma missão empre-
sarial às que já foram realizadas 
por si (desta feita à China). 
E segue na prossecução dos 
objetivos por si traçados e que 
passam, como se sabe, pela de-
fesa e promoção dos interesses 
e anseios de todos os seus as-
sociados. A internacionalização 
das empresas e a exportação 
de produtos estão mais do que 
nunca na ordem do dia na atual 
conjuntura nacional.

Assim sendo, a promoção 
dos produtos portugueses na 
China, mas também a abertura 
de outras portas ao nível do 
relacionamento com aquele 
país, estiveram na base de uma 
missão empresarial de Castelo 
Branco que levou ao oriente um 
conjunto significativo de em-
presários desta região do país.

A ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
organizou entre 12 e 23 de 
novembro uma missão em-
presarial à China, que visou 
estabelecer parcerias ao nível 
dos setores económico, político 
e do ensino. Adelino Minhós, 
presidente desta Associação 

ACICB soma e segue
Missão empresarial, desta vez a abrir portas no oriente

Empresarial da Beira Baixa, 
lembrou que esta missão em-
presarial contou com o apoio 
da Câmara de Castelo Branco 
e da InovCluster - Associação 
do Cluster Agroindustrial do 
Centro. 

O presidente desta Associa-
ção Empresarial da Beira Baixa 
referiu ainda que todas as insti-
tuições envolvidas nesta missão 
empresarial consideraram que 
a nossa região tem potencial e 
atividades que se enquadram 
no mercado chinês. “Temos 
produtos de alta qualidade 
e apesar de a produção não 
ser em quantidade, podemos 
aproveitar nichos de mercado 
na China”, adiantou em decla-
rações ao Notícias ACICB e 
também no programa “Hora 
do Empresário” produzido e 
apresentado por esta associação 
na Rádio de Castelo Branco 
(RACAB).

Para Adelino Minhós, “foi 
importante termos contado 
com a participação de um 
grupo de empresários interes-
sado em trilhar novos rumos 
e disposto a descobrir novos 
mercados e soluções para as 
suas empresas, tal como foram 

também essenciais as parcerias 
que, para a efetivação desta 
viagem, foram estabelecidas 
com a Câmara Municipal e 
com a InovCluster”. “Só as-
sim, trabalhando em conjunto, 
em prol dos empresários e da 
manutenção e criação de em-
prego, estaremos também nós 
a cumprir a nossa missão e a 
contribuir para a construção de 
uma sociedade melhor”, referiu 
Adelino Minhós.

A Associação Empresarial 
da Beira Baixa conta atualmente 
com 1.100 associados, que são 
transversais a todos os setores 
de atividade económica.

Adelino Minhós explicou 
também durante esta missão 
às entidades chinesas e a todos 
quantos de forma institucional 
contactaram com a mesma que 
esta associação, que já abran-
gia alguns dos concelhos que 
integram a CIMBB [Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova e Vila 
Velha de Ródão], está a alargar 
os seus serviços aos restantes 
concelhos da Comunidade 
Intermunicipal da Beira Baixa 
[Oleiros, Proença-a-Nova e 
Penamacor], onde já tem inclu-
sivamente associados. l
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Vinho e azeite na mira dos chineses
l A promoção dos produ-

tos portugueses no oriente, 
especialmente nesse grande 
país que é a China, esteve em 
destaque durante a missão 
empresarial organizada pela 
ACICB. Isso mesmo ficou 
bem demonstrado numa 
reunião com importadores 
e distribuidores chineses de 
produtos europeus que se 
mostraram especialmente 
interessados em produtos 
como o vinho, o azeite e a 
charcutaria nacionais, em-
bora neste último caso as 
formalidades legais de ex-
portação para aquele país 
ainda estejam a ser negocia-
das entre os dois estados. 

Nesta reunião participou 
também o presidente da Liga 
dos Chineses em Portugal, Y 

Ping Chow, que integrou esta 
missão e a acompanhou com 
especial atenção, tendo sido 
um contacto fundamental 
para a efetivação da mesma. 

Produtos portugueses despertam interesse

Destaque

Oriundo da província de Zhe-
jiang, o sítio da China de onde 
vêm mais chineses para Portu-
gal, Y Ping Chow lembra que 
“vim para Portugal com sete 

Missão empresarial, desta vez a abrir portas no oriente
anos. Já cá tinha os meus pais 
e os meus avós. Aliás, os meus 
avós foram uns dos primeiros 
chineses a vir para Portugal na 
década de 30”.

O gosto dos chineses pelo 
marisco nacional também 
ficou bem expresso nesta 
reunião com importadores e 
distribuidores, tal como por 
outros produtos, embora 
nesta reunião os produtos 
produzidos na Beira Baixa 
tenham sido aqueles sobre 
os quais se centraram mais as 
atenções dos nossos interlo-
cutores estrangeiros.

As potencialidades da 
nossa região e a excelência 
dos produtos daqui originá-
rios ficaram bem expressas 
no decorrer da mesma por 
parte dos responsáveis da 
ACICB que fizeram questão 
de marcar presença neste 
encontro, tendo os mesmos 
despertado interesse do lado 
chinês. l

Jantar em Macau comprova excelência
l No decorrer desta mis-

são empresarial à China 
promovida pela ACICB - 
Associação Empresarial da 
Beira Baixa, houve lugar 
para a realização de um 
jantar promovido pela Ino-
vCluster - Associação do 
Cluster Agroindustrial do 
Centro, com sede em Cas-
telo Branco. Neste evento, 
todo ele confecionado com 
produtos dos seus asso-
ciados portugueses, foram 
apresentadas e degustadas 
por importadores, jornalistas 
e distribuidores chineses e 
macaenses, diversas iguarias 
regionais, como vinhos, 
azeites, enchidos, queijos, 
bolos e outros acepipes que 
fizeram as delícias dos con-
vidados presentes.

No decorrer do mesmo 
(que foi antecedido por um 
cocktail com os mesmos 
fins) ficou bem patente o 
interesse e a recetividade que 
os produtos regionais por-
tugueses e beirões merecem 
junto daquele mercado. A 

comitiva albicastrense teve 
também nesta ocasião, tal 
como aconteceu em outras, 
a oportunidade de conviver 
com os empresários daquele 
país, mostrando ambas as 

Com produtos regionais

partes interesse de coopera-
ção a vários níveis. 

Pinto de Andrade, vice-
presidente da InovCluster, 
aproveitou a oportunidade 
para apresentar, detalhada-

mente, cada um dos produ-
tos servidos nesta ocasião 
aos convidados macaenses 
e chineses. Um chef  oriun-
do da Guiné-Bissau foi o 
mestre que deu um toque da 

cozinha típica da lusofonia a 
este momento gastronómico 
de elevado nível e que mar-
cou uma das páginas mais 
significativas desta missão 
empresarial. l
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l A comitiva beirã foi recebida 

pelo Cônsul de Portugal em Macau e 
Hong Kong, Vítor Sereno que, no au-
ditório do consulado, lembrou que “a 
diplomacia económica portuguesa tem 
dado passos decisivos neste mercado, 
mostrando que hoje em dia somos um 
Portugal competitivo e moderno, capaz 
de superar os desafios que a economia 
global nos coloca”.

Para este responsável, o nosso país 
“tem vindo a dar sinais positivos daquilo 
que quer, sobretudo ao nível económi-
co”, depois de uma fase em que, segun-
do o próprio, “foi preciso efetuar uma 
recuperação de algum tempo perdido e 
de efetuar uma defesa intransigente da 
língua portuguesa neste território”.

Vítor Sereno reiterou a sua linha de 
defesa da diplomacia económica portu-
guesa, para salientar que “nós não somos 
o  Portugal dos coitadinhos, somos um 
país com enormes capacidades, com 
prestígio internacional e esta nossa re-

A aposta na diplomacia económica
Consulado Geral de Portugal em Macau e Honk Kong

Destaque

presentação aqui no oriente tem estado 
sempre de portas abertas às empresas 
portuguesas”.

Em seu entender, “o marketing e a 
publicidade são essenciais para quem 
chegar a este mercado, tal como o esta-

belecimento de parcerias e de trabalho 
em equipa com empresários locais”.

Nesta ocasião, Adelino Minhós, 
presidente da ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa, sublinhou 
“a importância desse trabalho conjunto, 

não apenas por parte dos empresários 
mas também das autoridades dos dois 
países, por forma a que sejam limadas 
algumas das arestas que ainda existem 
relativamente à  entrada de produtos 
portugueses na China”.l

l A AICEP Portugal Global, 
E.P.E., Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, é uma 
entidade pública de natureza empresarial 
vocacionada para o desenvolvimento de 
um ambiente de negócios competitivo 
que contribua para a globalização da 
economia portuguesa, como a própria 
instituição se anuncia. Esta entidade é o 
resultado da fusão, em 2007, entre a API 
(Agência Portuguesa para o Investimen-
to) e do ICEP (Instituto do Comércio 
Externo de Portugal). 

A AICEP tem como principais 
atribuições “promover a internacionali-
zação das empresas portuguesas e apoiar 
a sua atividade exportadora, captar 
investimento estruturante e promover 
a imagem de Portugal com iniciativas 
criadoras de valor para o nosso país”, 
destacou a sua responsável junto do 
Consulado Geral de Portugal em Macau 
e Hong Kong, da qual é também vice-
cônsul e conselheira comercial. Maria 
João Bonifácio reuniu com os empre-
sários portugueses que integraram esta 
missão expondo-lhes as oportunidades e 
os constrangimentos do mercado chinês. 

“Macau pode ser entendido com 
um parceiro essencial para quem quer 
investir na China”, disse esta especialista, 
acrescentando que “este é um território 

Macau é uma boa porta de entrada
AICEP deixa boas indicações

cuja caraterização é marcada por uma 
taxa de crescimento de 12% ao ano, 
com pleno emprego, uma inflação de 
5,5% e que importa do exterior tudo o 
que consome”.

Com um elevado índice de abertura 
do exterior, porto franco e uma muito 
baixa fiscalidade, o território, embora te-
nha a zona aduaneira tutelada pela China 

é uma porta aberta para um mercado 
que recebe por ano mais de 32 milhões 
de turistas chineses sobretudo por causa 
do jogo (é popularmente conhecida 
como a Las Vegas da China, faturando 
já por asno seis vezes acima da “Meca” 
americana do jogo).

O Português é língua oficial e assim 
sendo é também uma porta de ligação 

entre a China e a lusofonia, uma posição 
estratégica de entendimento e de rela-
ções comerciais e empresariais.  “O eixo 
Macau - Cantão é um mercado muito 
apetecível para quem quer exportar 
para este país”, esclareceu Maria João 
Bonifácio.

A explosão turística de visitantes 
jogadores faz com que a taxa hoteleira 
de Macau se cifre acima dos 80% e que 
as importações tenham registado eleva-
dos índices de subida nos últimos anos 
(bens de consumo, capital, combustíveis 
e matérias primas sobretudo).

Neste momento, a França é o país 
que mais exporta para Macau, sendo que 
12% das suas importações são produtos 
alimentares e bebidas. As oportunidades 
são portanto muitas, mas há que ter 
em consideração também os constran-
gimentos, onde a distância, o elevado 
custo de vida, as barreiras culturais e a 
ausência de um porto de águas profun-
das estão entre as principais.

De acordo com a AICEP, uma pre-
paração eficaz e cuidada; bom plano 
de negócios; persistência e sobretudo 
paciência; para além de algum músculo 
financeiro são essenciais para se ter 
sucesso nos negócios com Macau. No 
entanto, como é porto franco, não é 
difícil exportar para lá. l
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Na Escola Portuguesa de Macau o Ensino Magazine assinou protocolo de cooperação

l Para além das restantes iniciativas 
oficiais e particulares que decorreram 
no âmbito desta missão empresarial, 
a comitiva beirã foi ainda recebida no 
Banco Nacional Ultramarino que traba-
lha naquele país, no Instituto Politécnico 
de Macau e na Escola Portuguesa de 
Macau. A visão da banca portuguesa 
a operar neste território foi essencial 
no esclarecimento de diversas dúvidas 
e de situações práticas colocadas pelos 
empresários portugueses, bem como 
das cautelas a ter para se evitarem erros 
já cometidos anteriormente.

A visão da banca portuguesa
A operar no território

Já nos estabelecimentos de ensino, 
onde se  verificou o grande interesse 
pela aprendizagem da língua portuguesa 
(cujo ensino também se efetua ao nível 
do consulado) os vereadores da Câmara 
de Castelo Branco, Maria José Batista e 
João Carvalhinho, que integraram esta 
missão, tiveram oportunidade de des-
tacar as potencialidades deste concelho 
quer ao nível económico quer educativo, 
bem como as excelentes relações que a 
capital de distrito mantém com Zhuhai, 
cidade chinesa com a qual está geminada 
e que é vizinha de Macau. l

l O jornal português Ensino Ma-
gazine, com sede em Castelo Branco, 
vai passar a ser distribuído em Macau, 
já a partir de dezembro, numa primeira 
fase na Escola Portuguesa de Macau, e 
futuramente nas instituições de ensino 
superior daquela região autónoma da 
China, disse ao Reconquista o diretor 
da publicação, João Carrega.

A distribuição do Ensino Magazine 
em Macau resulta de um protocolo de 
cooperação assinado naquela região 
autónoma chinesa entre a publicação 
portuguesa, com sede em Castelo Bran-
co, e a Escola Portuguesa de Macau, no 
âmbito da missão empresarial realizada 
à China entre 12 e 23 de novembro, 
promovida pela ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa, em parceria 
com o InovCluster e a Câmara de Cas-
telo Branco.

A Escola Portuguesa de Macau foi 
criada em 1998 com o objetivo de mi-
nistrar “o ensino da língua portuguesa 
e para manter vivas a cultura e a língua 
portuguesa. Ao longo dos 16 anos de 
existência temos lecionado um currículo 
que obedece ao desenho curricular por-
tuguês”, explicou na cerimónia solene 
o diretor do estabelecimento de ensino, 
Manuel Machado.

Com alunos do 1º ciclo ao ensino 
secundário, a Escola Portuguesa de Ma-
cau, tem hoje cerca de 546 alunos, de 21 
nacionalidades. Manuel Machado adian-
tou que “para além da oferta curricular, 
a escola participa em diversas atividades 
junto da comunidade”.

O diretor da Escola Portuguesa de 
Macau mostrou-se satisfeito com o 
protocolo assinado, o qual “esperamos 

com a assinatura deste acordo possamos 
contribuir para projetar a escola quer a 
nível nacional, quer internacional, dando 
também o nosso contributo ao Ensino 
Magazine”.

João Carrega explica que o protocolo, 
“para além de estabelecer a distribuição 
gratuita do Ensino Magazine na Escola 
Portuguesa de Macau, garante àquele 
estabelecimento de ensino a publicação 
de notícias relacionadas com atividades 
desenvolvidas na escola, numa seção 
dedicada à Lusofonia e criada no Ensino 
Magazine”.

Ensino Magazine distribuído em Macau
Protocolo assinado com a Escola Portuguesa

O diretor do jornal português adianta 
que futuramente o objetivo “é alargar 

Destaque

esta cooperação ao Instituto Politécnico 
de Macau, que também foi visitado pela 
comitiva portuguesa, a qual teve oportu-
nidade de percorrer algumas das escolas 
das instituições e à própria Universidade 
de Macau”. O Ensino Magazine tem 
distribuição gratuita em Portugal, junto 
das escolas do ensino básico ao ensino 
superior, em Espanha, e nos Países 
Africanos de Língua Oficial Portuguesa 
(Palop’s). “O espaço Lusófono constitui 
uma forte aposta do Ensino Magazine”, 
garante João Carrega.

Lembre-se que, há dois anos, o Ensi-
no Magazine assinou protocolos seme-
lhantes com a Universidade Eduardo 
Mondlane e com a Escola Portuguesa 
de Maputo, em Moçambique, também 
no âmbito de uma missão empresarial 
promovida pela ACICB.

“Para o Ensino Magazine a educação 
e a cultura não têm fronteiras”, justifica 
João Carrega, que destaca também a 
componente de responsabilidade social 
que a publicação tem assumido em 
Portugal, com a atribuição de bolsas 
monetárias aos melhores alunos de 
algumas das principais instituições de 
ensino superior do país. l

A comitiva foi recebida no Politécnico de Macau
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l A ACICB - Associação Em-

presarial da Beira Baixa encontra-se a 
desenvolver uma campanha de sensi-
bilização e promoção das empresas da 
nossa região com o tema:

Um Rosto, um Sorriso e um Amigo 
– muito mais que um negócio

O Comércio de Proximidade e as 
empresas reúnem em si todas as marcas 
distintivas da localidade e região em que 
se encontram inseridas. Estas marcas 
são procuradas por aqueles que visi-
tam a nossa região e são reconhecidas 
por todos os consumidores que nesse 
comércio e empresas procuram realizar 
as suas compras.

Desta forma é importante que 
estes pequenos e médios empresários 
consigam preservar e dinamizar as 
suas atividades, o que passa também 
por manter o sorriso e o atendimento 
personalizado a que sempre habituaram 
os seus clientes.  

Com esta iniciativa, a ACICB pre-
tende despertar os consumidores para 
as potencialidades destas empresas, 
pois nelas os clientes recebem um trata-
mento mais personalizado e encontram 
sempre um rosto amigo. 

No desenvolvimento desta cam-
panha, para além da publicitação em 
diversos outdoors em Castelo Branco, 
Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, 

Um Rosto, um Sorriso e um Amigo 
Muito mais que um negócio

a ACICB tem feito a divulgação através 
de cartazes e com a ajuda da Volkswa-

gen “Pão-de-Forma” que tem marcado 
presença nas principais artérias da 

cidade albicastrense e em atividades 
que têm vindo a acontecer na região.l

l Com o intuito de preservar 
a história do comércio de Castelo 
Branco, a ACICB – Associação Em-
presarial da Beira Baixa, encontra-se 
a desenvolver um projeto de tra-
balho designado “Sob o signo de 
Mercúrio”. Este assume-se como 
um projeto de vocação histórica, do-
cumental e arquivística, diretamente 
relacionado com a preservação de 
elementos relativos às atividades do 
comércio e da pequena indústria da 
cidade albicastrense. 

Nesta primeira fase, pretende-se 
elaborar uma ficha técnica para cada 
estabelecimento (na qual se explicitam 
somente os dados essenciais, como 
a fundação, proprietários, ano de 
abertura, etc.), reunir algum material 
documental relativo ao seu exercício 

ACICB lança operação mercúrio
Preservar a história do comércio

e fotografar o interior, com a sua 
existência, a forma de exposição e 
publicidade dos produtos, o mobiliário 

e tudo quanto pareça pertinente para 
que no futuro se possa ter uma ideia 
tão próxima quanto possível dos espa-

ços comerciais de pequena dimensão 
dispersos pela malha urbana. 

A escolha recaiu sobre os estabe-
lecimentos e as pequenas unidades 
industriais ameaçadas de fecho pelas 
novas formas de comercialização. 
Antiguidade, raridade e originalidade 
foram os conceitos operativos da 
escolha. 

Com este projeto que se encon-
tra agora a dar os primeiros passos, 
esperamos conseguir constituir um 
repositório de informação, não apenas 
de consulta restrita e presencial, mas 
permanentemente disponível e aberto 
a investigadores e estudiosos locais.

Parte deste trabalho pode já ser 
consultada no site da ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira Baixa em 
www.acicb.pt. l
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l À semelhança de anos 
anteriores, a ACICB – Associa-
ção Empresarial da Beira Baixa, 
vai realizar várias atividades 
de animação e dinamização 
do Comércio de Proximidade 
nesta quadra natalícia. Uma 
dessas atividades, realizada em 
colaboração da Câmara Muni-
cipal de Castelo Branco, será o 
Mercado de Natal. 

Este Mercado de Natal 
consiste na realização de uma 
feira com artesanato e pro-
dutos regionais a acontecer 
nos dias 12 a 14 e 19 a 21 de 
dezembro, no centro cívico de 
Castelo Branco, no interior da 
tenda ali localizada. Nos dias 
12 e 19 de dezembro, sexta-
feira, o certame está aberto 
ao público das 17h às 23h e 
nos sábados, dias 13 e 20 de 
dezembro, o horário é das 10h 

Mercado nas Docas
Natal com o Comércio de Proximidade

às 23h. Por fim, nos dias 14 e 
21 de dezembro, domingo, o 
Mercado de Natal funciona 
entre as 10h e as 20h. 

A par desta iniciativa estão 
programadas outras atividades 
como é o caso das arruadas 
com grupos locais que irão 
percorrer as principais artérias 
da cidade de Castelo Branco, 
por vezes acompanhadas da 
carrinha Pão de Forma onde al-
guns animadores irão distribuir 
brindes aos mais jovens. 

Para o público mais novo 
está ainda previsto o espetá-
culo “Batatinha Batatoon”, do 
palhaço Batatinha no dia 21 de 
dezembro às 15h. Antes disso, 
no dia 13, sábado, irá realizar-se 
a peça de teatro “Yulé – A Ár-
vore de Natal”, no auditório da 
Biblioteca Municipal de Castelo 
Branco. Esta peça está marcada 

l No âmbito da cam-
panha de Natal desenvolvida 
pela ACICB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa, 
já se encontra a decorrer a 
iniciativa “Compre e Ganhe 
– Natal com o Comércio de 
Proximidade”! 

Com esta iniciativa, a ACI-
CB – Associação Empresarial 
da Beira Baixa pretende incen-
tivar os consumidores a reali-
zar as suas compras nos es-
tabelecimentos do Comércio 
de Proximidade beneficiando, 
desta forma, a economia da 
nossa região. 

Até ao dia 6 de janeiro, por 
cada 5 euros de compras em 
qualquer um dos estabeleci-
mentos aderentes, é entregue 
ao consumidor uma senha 
que deverá preencher com os 
seus dados pessoais e colocar 
numa das tômbolas à disposi-
ção para o efeito. Estas estão 
localizadas nas instalações da 
ACICB – Associação Empre-
sarial da Beira Baixa, no Átrio 
do Cine Teatro Avenida em 
Castelo Branco, na Junta de 

Prémios até 10 mil euros
“Compre e Ganhe - Comércio de Proximidade”

Freguesia de Alcains, na Câ-
mara Municipal de Idanha-a-
Nova e na Câmara Municipal 
de Vila Velha de Ródão. 

No dia 7 de janeiro de 2015 
será realizada a extração e as 
senhas selecionadas terão di-
reito a um vale que poderá ser 
de 1.500 euros, 500 euros ou 
200 euros. Estes vales, que ao 
todo são 30 e que ascendem 
a um montante de 10.000 eu-
ros, poderão ser descontados 
na rede de estabelecimentos 
aderentes à iniciativa. 

Os estabelecimentos ade-
rentes encontram-se identifi-
cados com um cartaz localiza-
do na porta ou na montra do 
estabelecimento e percorrem 
áreas tão distintas como a área 
da saúde, vestuário e calçado, 
comércio de eletrodomésti-
cos, alimentação e restaura-
ção, entre muitos outros. A 
lista dos estabelecimentos 
aderentes pode ser consultada 
no site da ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira 
Baixa, na página de Facebook 
da ACICB. l

para as 15h e é encenada pela 
companhia “A Casa dos Dias 
Felizes” que também irá fazer 
animação durante os dias de 
Mercado de Natal. No dia 14 
pelas 15h será a vez de José 
Freixo e Donaltim trazerem 
muita animação ao centro cívi-
co de Castelo Branco e, no dia 
20 de dezembro às 17h, a magia 
irá acontecer com José Pereira 
Ilusionista.

As crianças poderão tam-
bém contar com o cantinho 
do Pai Natal, um atelier infantil 
e insufláveis.

Com este cartaz e todas 
estas iniciativas, a ACICB – As-
sociação Empresarial da Beira 
Baixa pretende dinamizar o 
centro da cidade albicastrense 
e também o Comércio de 
Proximidade, numa altura tão 
importante como o Natal. l

l A ACICB – Associa-
ção Empresarial da Beira 
Baixa, em colaboração com 
o Centro Municipal de Cul-
tura e Desenvolvimento de 
Idanha-a-Nova (CMCD), 
desenvolveu uma ação de 
reciclagem de Higiene e Se-
gurança Alimentar, no setor 
das carnes e seus produtos, 
homologada pela FNACC, 
com a finalidade de renovar 
o Cartão de Manipulador.

A formação é obrigatória 
por lei, de acordo com o ar-
tigo 26º do Decreto-Lei n.º 
147/2006 republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 207/2008, 
de 23 de Outubro. Esta ação 
decorreu nos dias 28 e 29 
de julho, nas instalações da 
ACICB – Associação Em-
presarial da Beira Baixa, e 

Curso de Higiene 
e Segurança Alimentar 

Formação

contou com a participação 
de 14 formandos. O Cur-
so de Higiene e Segurança 
Alimentar no Setor das Car-
nes destinado a reciclagem 
teve uma carga horária de 
6 horas e o seguinte conte-
údo programático: Higiene 
das Carnes;  Microbiologia 
da Higiene Alimentar; Hi-
giene dos Manipuladores; 
Higiene das instalações, 
equipamentos e utensílios; 
Acondicionamento/Em-
balagem de carnes e seus 
produtos; Condições Higié-
nicas a observar na venda e 
distribuição de carnes e seus 
produtos; Segurança alimen-
tar / HACCP; Legislação; 
Debate e esclarecimentos; 
Teste dos conhecimentos 
adquiridos. l

l  O “Mágico de Oz” é 
nome da peça de teatro ence-
nada pelos alunos da ETEPA – 
Escola Tecnológica e Profissio-
nal Albicastrense e que marcou 
o início das atividades de Natal 
desenvolvidas pela ACICB 
– Associação Empresarial da 
Beira Baixa em colaboração 
com a Câmara Municipal de 
Castelo Branco. 

Mágico de Oz sobe ao palco 
Uma encenação da ETEPA

A encenação teve lugar na 
manhã do dia 10 e contou a 
história de uma menina que foi 
levada com o seu cão por um 
ciclone para uma cidade muito 
longe. Como a menina queria 
voltar para casa, teve de ir ao 
encontro do grande Oz. No 
caminho, encontrou um Es-
pantalho, um  Homem de Lata 
e um Leão, que a acompanha-

ram na sua viagem. A peça de 
teatro contou as peripécias com 
que os personagens se foram 
deparando nesta aventura até 
a menina ter regressado feliz, 
para junto dos seus tios!

Assistiram várias escolas da 
cidade albicastrense, tornando 
esta manhã repleta de animação 
para as dezenas de crianças que 
estiveram presentes. l
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Capacitar para a contratação 
de pessoas especiais para o trabalho

ACICB colabora com a AERID

l A ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira 
Baixa em colaboração com a 
ERID – Associação Educar, 
Reabilitar e Incluir Diferen-
ças, organizou uma ação de 
sensibilização no âmbito do 
projeto “Capacitar para a 
contratação de pessoas espe-
ciais para o trabalho”. 

Promover, defender e as-
segurar a inclusão social das 
crianças com necessidades 
especiais é a missão da ERID 
e é nesse contexto que surge 
a necessidade da criação 
deste projeto. A transição 
para a vida pós-escolar, mais 
propriamente da inserção 
no mercado de trabalho de 
jovens com determinadas 
dificuldades, é um dos maio-
res obstáculos sentidos pelos 
pais destes jovens. 

Na abertura da sessão, a 
direção da ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira 
Baixa destacou que “os em-
presários têm como principal 
objetivo gerar e distribuir 
riqueza, mas não se podem 
esquecer daquela que é a 
função social das empresas 
e é por esse motivo que hoje 
estamos aqui e foi também 
por esse motivo que a ACI-
CB, desde o primeiro minuto, 
aceitou ajudar este projeto 
não só na sua divulgação mas 
também para colaborar ao ní-
vel das visitas e dos estágios”.

Gabriela Nunes, presi-
dente da Associação ERID, 
considerou que este “é um 
projeto realmente importan-
te não só para os pais mas 
também para os jovens com 
incapacidades. Tem havido 
muitas dificuldades em colo-
car estes jovens em contacto 
com o exterior. Sabemos que 
cada caso é um caso mas 
há 30 anos nenhuma destas 
crianças ia à escola nem 
aprendia a ler. Hoje sabemos 
que a leitura é uma das áreas 
fortes destes jovens e isto 
só se faz quando as pessoas 
acham que tem de ser feito 
e quando acham que vale a 
pena fazer”.

A criação de uma rede 
que permita facilitar essa 
integração é o objetivo des-
ta sessão de sensibilização 
que a ACICB e a ERID 
realizaram. Nesta rede, a 
ERID pretende reunir um 
conjunto de empresas nas 
quais estas crianças possam 

ter um primeiro contacto 
com o mundo do trabalho 
e, desta forma, crescer. De 
acordo com a presidente, “se 
não conseguirmos criar uma 
rede, vamos criar um ciclo. 
É por isso que é necessário 
comunicarmos melhor e é 
preciso acreditar no projeto”.

Esta ação de sensibilização 
contou ainda com a presença 
de professoras de educação 
especial, de uma representan-
te do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional que 
apresentou as medidas de 
apoio à contratação de pesso-
as com dificuldades e de uma 
empresa que contratou pesso-
as com necessidades especiais, 
tendo sido bem-sucedida.

Para mais esclarecimentos 
sobre este projeto poderá 
entrar em contacto com a 
Associação ERID ou com 
a ACICB – Associação Em-
presarial da Beira Baixa que 
poderão prestar todas as 
informações. l

ACICB terminou mais 
um curso EFA 

Técnico(a) de Vendas

l A ACICB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
ciente da realidade em que se 
insere e de forma a dar resposta 
às solicitações dos nossos As-
sociados, através da satisfação 
das necessidades de formação 
existentes, bem como para con-
tribuir para o desenvolvimento 
e dinamização da região envol-
vente realizou mais uma ação 
EFA – Educação e Formação 
de Adultos, enquanto entidade 
promotora. O curso Técnico(a) 
de Vendas, de nível secundário, 
é uma ação de dupla certifica-
ção de nível III, com equivalên-
cia ao 12º ano de escolaridade.

Esta ação de Técnico(a) de 
Vendas, de 1960 horas, teve 
início dia 6 de maio de 2013 e 
finalizou no passado dia 14 de 
novembro de 2014, envolven-
do, inicialmente, 15 formandos.

A formação decorreu nas 
instalações da ACICB em Cas-
telo Branco, em horário pós-
laboral e destinou-se a ativos 
empregados. 

Podemos concluir que, 
nesta formação os objetivos 
foram amplamente atingidos. 
Os formandos manifestaram 
que para além da qualificação, 
melhoraram 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 e aprendizagem, a 
valorização das competências 
e o elevado grau de relações in-
terpessoais estabelecidas entre 
formandos e formadores.

Cabe-nos acrescentar que 
os resultados foram extrema-
mente satisfatórios, tendo este 
projeto, uma taxa de execução 
próxima de 90%.

Para o encerramento deste 
projeto, foi realizado um jantar 
de convívio que reuniu forman-
dos e formadores, compro-
vando o bom relacionamento 
desenvolvido ao longo desta 
aprendizagem. l

Períodos de funcionamento 
e liberalização dos saldos

Comércio

l No Conselho de Mi-
nistros de 13 de novembro foi 
aprovado o regime de acesso 
e de exercício de diversas ati-
vidades de comércio, serviços 
e restauração, assim como o 
respetivo regime contraorde-
nacional.

Este novo regime visa faci-
litar o enquadramento legal do 
acesso e exercício de determi-
nadas atividades económicas, 
prevendo-se um alargamento 

do leque de serviços passíveis 
de serem realizados online, bem 
como de todas as funcionalida-
des previstas no sistema Licen-
ciamento Zero atualmente em 
funcionamento no Balcão do 
Empreendedor.

Foram agora introduzidas 
simplificações em diplomas co-
nexos, em matéria de horários 
de funcionamento de estabele-
cimentos de comércio.l

Fonte: Boletim do Contribuinte
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Provas de aptidão profissional
ETEPA

l A ETEPA – Escola 
Tecnológica e Profissional 
Albicastrense realizou, entre os 
dias 23 e 26 de junho, a apre-
sentação e defesa das Provas 
de Aptidão Profissional dos 
seus alunos finalistas. No total 
foram mais de três dezenas 
de provas distribuídas pelos 
cursos profissionais de Comu-
nicação Marketing: Relações 
Públicas e Publicidade, Anima-
dor Sociocultural e  Técnico de 
Serviços Jurídicos.

Na cerimónia de abertura 
da apresentação das provas 
marcou presença José Alber-
to Duarte, Diretor Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, 
que salientou a sua crença 
no Ensino Profissional em 
Portugal. “Não é a primeira 
vez que estou nesta escola na 
apresentação das PAP e sem-
pre o fiz com muito agrado e 
como prova de que acredito 
no Ensino Profissional e é 
por isso que estou convosco e 
estou ao vosso lado”, referiu.

Luís Correia, presidente da 
Câmara Municipal de Castelo 
Branco, também esteve pre-
sente e referiu que “a ETEPA 
há muitos anos que soube ocu-
par o seu espaço pela qualidade 
de ensino que tem e quando é 
feito um trabalho de muitos 
anos, com consistência, tudo 
correr melhor”. O autarca 
dirigiu, igualmente, palavras 
aos alunos que se preparavam 
para a apresentação dos seus 
trabalhos. “Sei e reconheço 
que estão num momento de 
algum nervosismo e alguma 
ansiedade por estarem a chegar 
ao final do curso e por estarem 
aqui a apresentar perante um 
júri, mas queiram saber que 
vai correr tudo bem”, referiu.

O presidente da Junta de 
Freguesia de Castelo Branco, 
Jorge Neves fez questão de 
estar presente e relembrou a 
relação “frutífera de muito res-
peito e colaboração a muitos 
níveis” que tem existido entre a 
ETEPA e a Junta de Freguesia. 
“A escola cumpriu a sua obri-
gação de formar os alunos e 
estes têm agora a oportunidade 
de mostrar aquilo que conse-
guiram aprender e demonstrar 
que têm condições de ingres-
sar no mercado de trabalho”, 
acrescentou o autarca.

Foi na perspetiva de in-
gresso no mercado de traba-
lho que Carlos Faria, diretor 
do Instituto do Emprego e 
Formação Profissional de 
Castelo Branco colocou à 
disposição de todos os alunos 
que agora terminam esta etapa 
da sua formação, os serviços 
do IEFP. “Iremos ter uma 
resposta à vossa altura com 
o objetivo de que possam ter 
tudo o que mais ambicionam 
que é ter um emprego e poder 
iniciar a vossa vida profissio-
nal”, disse o dirigente.

Alfredo da Silva Correia, 
presidente da Assembleia Ge-
ral da ACICB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
destacou a importância da 
apresentação das Provas de 
Aptidão Profissional uma vez 
que “é neste momento que os 
alunos vêm apresentar o fruto 
do seu trabalho ao longo de 
três anos. Vão hoje ser ava-
liados e iniciam a partir daqui 
um novo período para a vida”.

Na sessão de abertura e 
durante todas as apresentações 
esteve igualmente presente a 
diretora da ETEPA, Olga Pires 
Preto. l

 “Formação, Qualidade e Emprego”
Seminário

l A ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira 
Baixa participou no Seminário 
“Formação, Qualidade e Em-
pregabilidade” integrado na 
Semana Aberta do Centro de 
Emprego e Formação Profis-
sional de Castelo Branco que 
teve lugar entre os dias 8 e 12 
de setembro.

O seminário que se re-
alizou dia 10 de setembro, 
teve como objetivo divulgar 
a formação profissional pro-
movendo a empregabilidade. 
Atualmente, o desemprego 
é um dos estigmas que mais 
afeta a sociedade portuguesa 
e, por esse motivo, este semi-
nário serviu para elucidar as 
entidades presentes sobre as 
medidas e incentivos promo-
vidos por aquela instituição.

Adelino Minhós, presiden-
te da ACICB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa, 
marcou presença na sessão de 

abertura da jornada e salien-
tou o importante papel que 
o IEFP tem tido no combate 
ao desemprego. De acordo 
com o dirigente “esta semana 
aberta une as pessoas que pro-
curam emprego ou formação 
às empresas que procuram 
trabalhadores ou pessoas com 
formação qualificada”.

No primeiro dos três pai-
néis que constituíram o semi-
nário, a oradora apresentou os 
recursos formativos disponí-
veis no IEFP como é o caso 
dos Cursos de Especialização 
Tecnológica (CET’s), dos 
Cursos de Educação e For-
mação para Adultos (EFA’s), 
da Formação Modular Certifi-
cada ou ainda da Medida Vida 
Ativa, entre outros.

O segundo painel desta 
sessão contou com a exposi-
ção da temática de gestão da 
qualidade nas organizações 
onde o orador referiu que 

esta deve ser uma opção de 
estratégia e a competitividade 
terá de se basear em produ-
tividade, qualidade e serviço. 
Por fim, no terceiro painel 
foram apresentadas as me-
didas de apoio à contratação 
disponibilizadas pelo IEFP, 
com especial destaque para o 
Estímulo Emprego e para o 
Apoio à Criação do Próprio 
Emprego.

Durante a Semana Aber-
ta, o Centro de Emprego 
e Formação Profissional 
de Castelo Branco contou 
ainda com a realização de 
Workshops a Ateliês temá-
ticos alusivos a áreas como 
a construção e reparação 
automóvel, cuidados de be-
leza, eletricidade e energia, 
eletrónica e automação, ho-
telaria e restauração, madei-
ras e mobiliário, metalurgia 
e metalomecânica, ou ainda 
ciências informáticas. l

ETEPA 22 anos a ensinar
Mensagem da Direção da escola

l A Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastrense  
- ETEPA tem desenvolvido 
inúmeros trabalhos e ativi-
dades, quer com o intuito da 
aprendizagem e do desen-
volvimento dos alunos, quer 
tendo em vista uma cada vez 
maior interação entre o meio 
escolar e a comunidade.

São exemplo disto, as 
participações da ETEPA em 
eventos dedicados ao ensino 
profissional e sua envolvên-
cia, as visitas de estudo e 

congressos nacionais e in-
ternacionais proporcionados 
aos  alunos.  Agora, nesta 
fase em que todos estamos 
a preparar a quadra natalícia, 
são inúmeros os locais e as 
atividades que os alunos irão 
dinamizar junto do público 
mais jovem.

Comemoramos 22 anos e 
temo-nos sentido muito bem 
acompanhados, por todos os 
que direta ou indiretamente 
colaboram com a ETEPA e 
participam na formação dos 

nossos jovens.
A vida das famílias está 

muito difícil, mas se todos 
lutarmos por ter um papel de 
incentivo, de estimulo sério, 
responsável e isento no en-
caminhamento dos “nossos 
filhos” – meninos /alunos na 
ETEPA, será mais fácil um 
dia ter uma cidade mais viva, 
um pais mais equilibrado e 
um Mundo Melhor.

Boas festas 
Bom Ano Novo
Bem haja a todos l
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Formações Modulares Certificadas
ACICB

l No âmbito da CIF 
– Candidatura Integrada de 
Formação da CCP, a ACICB 
– Associação Empresarial da 
Beira Baixa como entidade 
promotora, em parceria com 
a entidade formadora, ETE-
PA – Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastren-
se, no âmbito da Tipologia 
2.3 do Programa Operacio-
nal do Potencial Humano 
(POPH) desenvolveram de 
2012/2014 Formações Mo-
dulares Certificadas dirigidas 
a ativos empregados associa-
dos da ACICB.

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

Com o objetivo de servir 
melhor os nossos Associa-
dos, estas ações permitem 
ainda às empresas, o cum-
primento 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 có-
digo do trabalho.

O plano de formação era 
composto por 10 áreas de 
formação que incluíram um 
total de 52 ações, perfazendo 
um volume de 28.627. O pro-
jeto teve início no dia 23 de 

outubro de 2012 e terminou 
neste mês de dezembro de 
2014, envolvendo um total de 
862 formandos. As ações de-
correram 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 concretiza-
ção dos objetivos propostos 
para a formação, bem como 
o nível de satisfação das ex-
petativas dos formandos e 
das entidades envolvidas em 
todo o processo de formação. 

Baseamo-nos na infor-
mação prestada pelos for-
mandos no final das ações, 
pelos formadores envolvi-
dos e pela equipa de gestão 
e coordenação.

Em todas as ações, os 
formandos inscreveram-se 

de acordo com as necessida-
des 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 aprendizagem 
por parte dos formandos, à 
medida que se progredia nas 
sessões de formação, facto 
este que, de acordo com a 
opinião da maioria dos for-
mandos, se fez repercutir 
numa melhoria do desem-
penho das suas funções 
nas respetivas empresas ou 
atividades profissionais. 

Na totalidade das 52 
ações realizadas e dos 862 
formandos envolvidos, 848 
obtiveram aproveitamento 
e 14 desistiram, como po-
demos ver graficamente: l

Medidas para evitar 
endividamento e insolvências

Setor empresarial

l O Governo colocou 
recentemente em consulta 
pública diversas medidas para 
travar novas insolvências e 
reduzir os níveis de endivida-
mento empresarial, as quais 
devem ser implementadas no 
primeiro trimestre de 2015.

A primeira medida deve 
avançar no dia 1 de janeiro 
de 2015 e prende-se com um 
sistema de alerta de empresas 
em risco, que estimulará a sua 
reestruturação a tempo.

Este sistema funcionará 
com base na atribuição de 
“ratings” e será gerido pela 
Sociedade Portuguesa de 
Garantia Mútua (SPGM), que 
presta garantias financeiras às 
pequenas e médias empresas 
(PME) para facilitar a obten-
ção de crédito.

Tendo por base indica-
dores como o EBITDA 
(resultados antes dos juros, 
impostos, depreciações e 
amortizações) ou a estrutura 
da dívida, serão atribuídas 
notações.

Quando o “rating” entrar 
em zona de risco, será dispa-
rado um alerta interno para 
as empresas, para compelir 
as mesmas a partirem vo-
luntariamente para uma re-
estruturação. Apesar de não 
ter um cariz obrigatório esta 
medida deverá ser suficiente 
para forçar as empresas a 
encontrarem uma solução, 
desde logo porque a própria 
Sociedade Portuguesa de 
Garantia Mútua terá de agir 
em função da notação que 
atribuir.

Outras medidas agora 

anunciadas já estão em prá-
tica, tais como, a redução do 
limite para as deduções fiscais 
no financiamento bancário 
ou o aumento dos benefícios 
fiscais para os lucros rein-
vestidos na actividade das 
empresas. 

Uma das medidas que fal-
ta implementar é a criação de 
sociedades de investimento 
imobiliário que permitirão às 
empresas retirar do balanço 
os encargos com esta com-
ponente.

De referir que no âmbito 
destas medidas está prevista 
a revisão do Sistema de Recu-
peração de Empresas por Via 
Extrajudicial (Sireve), em que 
a negociação com os credo-
res é feita com a mediação do 
Iapmei, e o Processo Especial 
de Revitalização (PER), que 
corre nos tribunais.

De acordo com a referida 
revisão, no âmbito do Sireve, 
as empresas em dificuldades 
serão sujeitas a um diagnós-
tico financeiro mais aprofun-
dado para se perceber se são 
operacionalmente viáveis. Se 
for essa a conclusão tenta-se 
o acordo com os credores 
para recuperarem ou seguir-
se-á a via judicia, através do 
PER. Mas, se não for esse o 
caso, estas empresas seguem 
para a insolvência.

Uma alteração importante 
nesta matéria tem a ver com 
o impedimento de recorre-
rem ao Sireve negócios que 
tenham sido declarados in-
solventes no passado. l

Fonte: Boletim do Contribuinte

A apreciação que os formandos tecem ao desempenho 
dos colaboradores das entidades promotora e formadora 
(formadores e coordenação), situa-se entre os parâmetros 
Bom e Muito Bom, o que demonstra o elevado grau de sa-
tisfação das expetativas dos formandos em relação à forma 
como se desenrolaram as ações.

Concluímos que os objectivos foram atingidos e que os 
resultados foram extremamente satisfatórios, uma vez que a 
maioria dos formandos refere que voltaria a inscrever-se na 
mesma ação. De referir ainda, que este projeto teve uma taxa 
de execução de 100%.
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Nova nota de 10 euros
Formação com o Banco de Portugal

l O Banco de Portugal 
tem vindo a desenvolver um 
projeto de formação sobre o 
conhecimento da nota Euro, 
centrado na divulgação das 
suas caraterísticas gerais, dos 
seus elementos de segurança, 
bem como das diferentes téc-
nicas utilizadas na deteção de 
contrafações.

Aproveitando o lançamento 
da nova nota de 10 euros da 
Série Europa, o Banco de Por-
tugal em parceria com a ACI-
CB – Associação Empresarial 
da Beira Baixa disponibilizou 
duas ações de formação gra-
tuitas tendo como público-alvo 
os profissionais que operam 
diretamente com numerário, 
designadamente, operadores 
de caixa, funcionários de em-
presas de serviços, associações 
de profissionais, comerciantes, 
forças de segurança e outros 
profissionais. 

As referidas ações de for-
mação tiveram lugar nas ins-
talações do Banco de Portugal 
em Castelo Branco, nos dias 
26 de agosto e 02 de setembro 
e contaram com a presença de 
vários associados da ACICB.

A segunda série de notas e 
euro é designada Europa, dado 
que alguns dos seus elementos 
de segurança contêm um retra-
to da figura mitológica Europa 
que deu origem a nome do 
continente europeu.

Nestas sessões, os forman-
dos puderam contactar an-
tecipadamente com a nova 
nota e apreender os métodos 
utilizados para a verificação da 
autenticidade das notas de euro. 

O mais utilizado é o método 
“Tocar, Observar e Inclinar”. 
O papel destas novas notas é 
firme e ligeiramente sonoro ao 
mesmo tempo que a impressão 
em relevo permite sentir as 
pequenas linhas impressas nas 
margens esquerda e direita. A 
tinta é mais espessa no motivo 
principal e nos algarismos re-
presentativos do valor da nota.

Quando observada em con-
traluz, a nota deverá revelar o 
filete de segurança, um retrato 
de Europa, os algarismos re-
presentativos do valor da nota e 
uma janela. Ainda no campo da 
observação, quando colocada 
sobre uma superfície escura, as 
áreas claras da nota tornam-se 
mais escuras.   

Por último, a inclinação da 
nota também pode contribuir 
para comprovar a sua autenti-
cidade. O número esmeralda 
apresenta um efeito luminoso 
de movimento ascendente e 
descendente e pode alterar a 
sua cor passando de verde-
esmeralda a azul-escuro, de-
pendendo do ângulo de obser-
vação. Ao inclinar a nota pode 
ainda ver-se na banda prateada, 
o holograma com um retrato 
de Europa, uma janela e os 
algarismos representativos do 
valor da nota.

É importante salientar que, 
tal como sucedido aquando da 
entrada em vigor da nova nota 
de 5 euros em 2013, também 
neste caso a antiga nota de 10 
euros mantém o seu valor mo-
netário, apesar de deixar de ser 
emitida e sair gradualmente de 
circulação. l

ETEPA vai ter uma nova casa
ACICB assina acordo com a Câmara de Castelo Branco

l A ACICB - Associa-
ção Empresarial da Beira 
Baixa e a Câmara Municipal 
de Castelo Branco assina-
ram recentemente um pro-
tocolo de colaboração que 
vai permitir a construção 
nesta cidade da nova ETE-
PA - Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense. 
O acordo prevê a cedência 
das instalações da antiga 
Escola da Horta D’Alva para 
sede da ETEPA em Castelo 
Branco.

A melhoria daquele espa-
ço, bem como as respetivas 
obras de adaptação e reabi-
litação do edifício para a sua 
nova função, ficam a cargo 
da ETEPA e da ACICB, as-
sociação que é proprietária 
daquela escola tecnológica 
e profissional.

O edifício irá entrar em 
obras dentro em breve, es-

tando atualmente a decorrer 
o respetivo processo de 
licenciamento. Este projeto 
leva Adelino Minhós, pre-
sidente da ACICB - Asso-
ciação Empresarial da Beira 
Baixa, a destacar o acordo 
alcançado com a autarquia. 
“Congratulamo-nos com 
este acordo assinado com a 
Câmara Municipal de Cas-
telo Branco, considerando 
que o mesmo é um benefício 
para todos, em especial para 
a cidade albicastrense”.

Adelino Minhós realça 
que, com esta nova aposta, 
as duas entidades irão con-
tribuir para “um correto 
aproveitamento de um edi-
fício que estava a começar 
a degradar-se e que é um 
imóvel com história na nos-
sa cidade, representativo de 
um determinado período 
da nossa vida coletiva”. Por 

outro lado, “com esta inter-
venção da responsabilidade 
da ETEPA e da ACICB, o 
edifício irá certamente recu-
perar toda a sua dignidade, 
conferindo-lhe uma nova 
vida e novas funções, den-
tro da mesma área que é a 
educação, um dos pilares es-
senciais da nossa sociedade”.

Para a própria ETEPA, 
como também frisa Adelino 
Minhós, “é um salto qualita-
tivo muito importante e é o 
concretizar de um projeto 
com que muitos sonharam 
durante muitos anos e que 
agora, felizmente, se con-
cretizou com o importante 
apoio da autarquia albicas-
trense”.

Lembre-se que a ETE-
PA - Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense 
acabou de cumprir o seu 21º 
aniversário.l

O novo projeto prevê a introdução 
de algumas alterações na antiga escola

A adaptação do edifício às suas novas funções irá começar dentro em breve
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