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Dias Templários com milhares de pessoas
l Os Dias Templários 

de Castelo Branco estão 
de volta à cidade entre 04 e 
07 de junho. À semelhança 
de anos anteriores, a zona 
histórica da cidade de Cas-
telo Branco vai acolher este 
mercado medieval, para 
o qual são esperados vá-
rios milhares de visitantes 
durante os quatro dias de 
realização. O evento conta 
com um vasto programa 
de espetáculos e atividades 
alusivas à idade templária e 
é organizado conjuntamen-
te pela ACICB – Associa-
ção Empresarial da Beira 
Baixa, Câmara Municipal 
de Castelo Branco, Junta 
de Freguesia de Castelo 
Branco e pela Outrem – 
Associação de Defesa do 
Ambiente e Património.

Na apresentação desta 
iniciativa, Luís Correia, 
presidente da Câmara Mu-
nicipal de Castelo Branco 
fez questão de referir que 
“o objetivo, no fundo, é 
fazer a ligação do castelo, 
daquilo que é a zona medie-
val de Castelo Branco a es-
tas questões do Templários, 
mas por outro lado, pro-
movermos mais uma feira, 
o artesanato e os produtos 
locais”. “Julgo que vai ser 
mais um fim-de-semana 
em que vamos ter a nossa 
cidade com dinâmica, julgo 
que tem tudo para ser um 
sucesso e conseguirmos 
demonstrar que o nosso 
castelo também tem vida e 
que a partir dele podemos 
ver aquilo que é a nossa 
forma de dinamizar a eco-
nomia e a nossa cidade”, 
acrescentou o autarca.

Adelino Minhós, presi-
dente da Direção da ACI-
CB, falou sobre a edição 
deste ano dos Dias Tem-
plários a qual irá trazer 

DE 4 A 7 DE JUNHO EM CASTELO BRANCO

algumas alterações em re-
lação aos anos anteriores. 
“Começava por destacar o 
alargamento do recinto. Va-
mos trazer os comerciantes 
para a Rua do Mercado 
que é a primeira rua que 
envolve o castelo e acaba 
por fazer uma coisa mui-
to interessante que é um 
circuito fechado ligando a 
Rua do Mercado, o castelo 
e o miradouro”, indicou 
o dirigente. Outra das al-
terações prende-se com a 
existência de duas zonas 

de restauração. “Vamos 
tentar puxar o mercado 
mais para baixo”, afirmou 
Adelino Minhós, fazendo 
duas áreas de restauração 
no castelo “uma a seguir 
à capela e outra no sítio 
tradicional e ali, entre os 
dois espaços, as tasquinhas 
e as atividades mais ligadas 
à gastronomia”, concluiu.

Ao longo dos quatro 
dias do evento, irão ain-
da ser realizados diversos 
percursos pedestres pela 
zona histórica da cidade 

albicastrense com o in-
tuito de dar a conhecer 
aos participantes parte da 
história da cidade, dando 
cumprimento ao objetivo 
didático desta iniciativa. 
“Essas caminhadas partem 
do Largo de S. João ou do 
Centro Cívico. Elas vão ser 
guiadas pelas ruas da zona 
antiga até ao castelo e vão 
ser comentadas pelo prof. 
Leonel Azevedo”, referiu 
Adelino Minhós.

Igualmente presente na 
sessão de apresentação dos 

Dias Templários de Castelo 
Branco, José Carlos Moura 
da OUTREM – Associação 
de Defesa do Ambiente e 
Património, falou sobre a 
história da cidade albicas-
trense dando a conhecer a 
sua ligação com os Templá-
rios e salientou que “as di-
versas iniciativas medievais 
relacionadas ou não com as 
ordens religiosas preten-
dem, de certa forma, fazer 
veicular e fazer recordar 
aquilo que foi a história ao 
longo dos tempos, a génese 
e o crescimento das cidades 
e esta será mais uma inicia-
tiva que vai recordar isso, 
vai tentar transpor as pes-
soas para outros tempos”.

Tal como em anos an-
teriores, os Dias Templá-
r ios de Castelo Branco 
deste ano contarão com 
a realização do mercado 
medieval e do mercado de 
artesãos, tavernas medie-
vais, diversos espetáculos 
de fogo e teatro, animação 
de rua, a área de tormen-
tos, o grupo de espadas e 
o assalto ao castelo que se 
encontra agendado para as 
23h do dia 06 (sábado), dia 
em que também terá lugar 
a chegada de Cavaleiros 
Templários com prisionei-
ros árabes.

Na quinta-feira, dia 04 
de junho, o horário de fun-
cionamento é entre as 17h e 
as 03h, no dia 05 de junho, 
sexta-feira o evento decor-
re entre as 17h e as 04h, sá-
bado, dia 06 o horário é das 
12h às 04h e no domingo, 
último dia do evento, este 
estará em funcionamento 
entre as 12h e as 24h.

O público poderá contar 
com transporte gratuito 
regular entre o centro da 
cidade e o castelo de Cas-
telo Branco. l
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Uma escola com 
muitas atividades 
e nova oferta 
formativa.

Novos cursos na ETEPA
l A ETEPA – Escola Tecno-

lógica e Profissional Albicastrense 
e a ACICB – Associação Empre-
sarial da Beira Baixa apresentaram 
em conferência de imprensa a 
oferta formativa para o ano le-
tivo 2015/2016 a qual, tem em 
aprovação os cursos de Técnico de 
Ótica Ocular e o curso de Técnico 
Protésico – prótese dentária.

Adelino Minhós, presidente 
da Direção da ACICB começou 
por lembrar a importância que a 
formação sempre tem tido no per-
curso da associação, salientando 
que “as várias direções que passa-
ram por esta instituição souberam 
interpretar os tempos, as dificul-
dades e exigências do mercado e 
adaptar-se às novas necessidades 
nesta área da formação”, sendo 
disso prova, a criação da ETEPA. 
Segundo o dirigente, “apesar de 
ser totalmente autónoma” a ETE-
PA “é uma instituição que nos é 
muito chegada e à qual damos o 
nosso apoio e fazemos tudo para 
que ela continue a prestar o servi-
ço que tem prestado à sociedade”, 
motivo pelo qual foi realizada “a 
candidatura a dois novos cursos 
na área da saúde, que é uma área 

ÓTICA OCULAR E PRÓTESE DENTÁRIA

l A ACICB – Associação Empre-
sarial da Beira Baixa, em parceria com 
o IAPMEI - Agência para a Compe-
titividade e Inovação, I.P., a Comuni-
dade Intermunicipal da Beira Baixa 
e as Câmaras Municipais de Castelo 
Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha 
de Ródão, Penamacor e Proença-a-
Nova, promoveu no dia 5 de março 
uma sessão de esclarecimento sobre a 
medida Comércio Investe. 

Esta medida visa apoiar projetos 
promovidos por associações e micro 
e pequenas empresas, inseridas na 
CAE de comércio a retalho, visando a 
modernização e valorização da oferta 
dos estabelecimentos abertos ao pú-
blico através da aposta na inovação e 
da utilização de formas avançadas de 
comercialização por intermédio de um 
incentivo não reembolsável, corres-
pondente a 40% das despesas elegíveis.

Na sessão de abertura, Adelino 
Minhós, presidente da Direção da 
ACICB, apresentou a medida “como 
uma oportunidade que está ao nosso 

Sessão de esclarecimento Comércio Investe
PARCERIA

dispor para reformularmos, reestru-
turamos, revitalizarmos e, quem sabe, 
encontrarmos novas áreas para o 
nosso espaço comercial”. O Comércio 
Investe atribui um incentivo não re-
embolsável que, segundo o dirigente, 
“deve ser aproveitado para fortalecer 
as empresas”. Para tal, é necessário 
que as empresas tenham “um projeto 

concreto, saibam aquilo que querem, 
a área de negócio e os clientes que vão 
abranger”, uma vez que facilmente 
se poderá cair no erro de investir em 
situações pouco proveitosas para a 
própria empresa.

A sessão de esclarecimento foi 
levada a cabo por António Leitão 
Gomes, representante do IAPMEI 

que começou por indicar que “o 
Comércio Investe é uma medida que 
radica os seus fundos financeiros no 
chamado Fundo de Modernização 
do Comércio com uma dotação que 
está regionalizada e, além do sistema 
de incentivos que é mais ou menos 
conhecido, este Comércio Investe tem 
uma linha de crédito específica para as 
suas operações”. O representante refe-
riu também que “os estabelecimentos 
comércio de proximidade necessitam 
de medidas de revitalização”, o que 
poderá ser alcançado através do Co-
mércio Investe. 

Esta medida poderá auxiliar os em-
presários na aquisição de equipamen-
tos e software de suporte à atividade 
comercial e também na requalificação 
da fachada ou na remodelação da área 
de venda ao público no interior do 
estabelecimento. Outra das despesas 
elegíveis é a aquisição de equipamen-
tos, software, conceção de conteúdos 
destinados à criação ou dinamização 
da presença na Internet. l

diferente daquela que a ETEPA 
está habituada, mas achamos que é 
uma área importante para a socie-
dade em que estamos inseridos”.

Olga Pires Preto, diretora 
pedagógica da ETEPA, teve a 
missão de apresentar a formação 
justificando que “vimos pensando 
há já alguns anos que a ETEPA 
precisava de alguma coisa diferen-
te”, pelo que foi decido “avançar 
para um curso de Técnico de Ótica 
Ocular e um curso de Técnico 
Protésico – prótese dentária”. De 
acordo com a diretora, “são dois 

setores que estão bem represen-
tados na cidade, na região e na 
comunidade” acrescentando que 
“para isso nós fizemos candida-
tura e neste momento já temos 
protocolos de modo a podermos 
assegurar aquilo que na ETEPA 
poderá eventualmente faltar, que 
são instalações mais adequadas à 
prática desses cursos”.

Para além dos novos cursos, 
a ETEPA irá manter a oferta dos 
cursos de Profissional de Anima-
dor Sociocultural e de Profissional 
de Técnico de Artes Gráficas. l

Adelino Minhós e Olga Preto apresentaram os cursos
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l A ACICB – Associação Empre-
sarial da Beira Baixa procedeu à entrega 
dos vales de compras atribuídos no 
âmbito da iniciativa “Compre e Ganhe 
– Natal com o Comércio de Proximida-
de”, no dia 14 de janeiro.

Esta iniciativa foi desenvolvida com 
o intuito de dinamizar e promover o 
Comércio de Proximidade durante a 
época natalícia, tendo proporcionado a 
entrega de €10.000  aos consumidores, 
distribuídos por 30 vales nos montantes 
de €200, €500 e €1.500.

Na sessão de entrega, Adelino Mi-
nhós, presidente da direção da ACICB 
– Associação Empresarial da Beira Bai-
xa, não deixou de referir que “foi com 
muito gosto que a associação promoveu 
esta iniciativa, que consistiu numa ten-
tativa de aproximação do Comércio de 
Proximidade com os seus clientes”. O 
dirigente referiu ainda que a ACICB se 
encontra “afincadamente empenhada 
em dinamizar a economia local e nesse 
sentido esta é uma iniciativa que nos 
parece bastante adequada, pelo que 
também fazemos questão que seja o pro-
prietário do estabelecimento a entregar 
o vale ao premiado”.

Igualmente presente na cerimónia 
de entrega esteve Armindo Jacinto, 

Compre e Ganhe – Natal com as empresas locais
INICIATIVA FOI UM SUCESSO

presidente da Câmara Municipal de 
Idanha-a-Nova, município que co-
laborou nesta iniciativa. O autarca 
destacou a importância desta parceria 
com a ACICB, a qual consistiu numa 
“oportunidade de valorização dos nos-
sos produtores e do nosso Comércio 
de Proximidade. É um espírito com 

o qual estaremos sempre dispostos a 
colaborar”.

Elisabete Almeida foi a contemplada 
com o vale de €1.500 e confessou-se 
muito surpresa. “Não estava nada à 
espera. Eu também já fui comerciante 
e na altura em que era comerciante 
também comprava estas senhas para 

dar aos meus clientes, logo foi uma sur-
presa muito boa, depois de ter saído do 
mundo dos negócios, ter-me calhado a 
mim”, revelou.

Os vales poderão ser descontados 
pelos contemplados em qualquer um 
dos estabelecimentos aderentes até ao 
próximo dia 31 de maio. l

l A assinatura do acordo de 
execução no âmbito da medida Vida 
Ativa – Emprego Qualificado entre 
o Conselho Empresarial do Centro/
Câmara de Comércio e Indústria do 
Centro e o Instituto de Emprego e 
Formação Profissional – IEFP IP. teve 
lugar no passado dia 12 de maio. A 
medida Vida Ativa destina-se a pessoas 
em situação de desemprego e assenta 
num percurso de formação modular 
com base em unidades de formação 
de curta duração que permita a aqui-
sição de competências, potenciando a 
empregabilidade dos seus formandos.

A cerimónia contou com a presença 
do Presidente do Conselho Diretivo 
do IEFP, Jorge Gaspar, do Delegado 
Regional do Centro do IEFP, Pedro 
Amaro, do Vice-Presidente do CEC/
CCIC, Rogério Hilário e ainda de 
Adelino Minhós, Vice-Presidente do 
CEC/CCIC e Presidente da Direção 
da ACICB.

Antes da assinatura do acordo, 

Vida ativa com acordo
FORMAÇÃO

Adelino Minhós realçou a importân-
cia da formação e deste protocolo, 
indicando que a “ACICB foi criada 
há 104 anos, em 1911 e o principal 
desígnio dessa criação foi precisamen-
te a formação”. Dessa forma, este 
protocolo reveste-se de uma extrema 
importância uma vez que o seu prin-
cipal objetivo é “formar as pessoas 

que colaboram com as empresas”, 
informou o dirigente. 

Rogério Hilário destacou o papel 
da medida Vida Ativa, a qual tem 
como objetivo “pegar num conjun-
to de desempregados, adaptá-los e 
reconvertê-los através da formação 
que vai ser ministrada e colocá-los em 
empresas a trabalhar. Portanto é uma 

formação objetiva”. 
Jorge Gaspar cumprimentou todos 

os presentes e elevou o trabalho desen-
volvido pelo IEFP para a realização da 
parceria com o CEC/CCIC, pelo que 
confiou ao Delegado Regional do Cen-
tro do IEFP a tarefa de falar sobre todo 
o processo. Na sua intervenção, Pedro 
Amaro indicou que “estes 125 forman-
dos, 3 ações com posto de trabalho, 
250 mil euros na Beira Baixa, dentro 
dum pacote global da região centro, 
para nós, para mim e para todos os que 
aqui trabalham é importante porque 
sentimos que só em parceria com os 
empregadores é que conseguimos ul-
trapassar os problemas das pessoas que 
não têm trabalho”. Assim, o Delegado 
assumiu estar “satisfeito por sentir que 
do lado dos empregadores há maior 
confiança nos serviços públicos de 
emprego e formação”.

A sessão decorreu nas instalações 
do Centro de Emprego e Formação 
Profissional de Castelo Branco. l



 5 

junho 2015

l A ACICB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa, 
em colaboração com a Auto-
ridade de Segurança Alimentar 
e Económica (ASAE) e com a 
Câmara Municipal de Castelo 
Branco realizou, recentemen-
te, uma ação de divulgação 
sobre as alterações relativas à 
prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros 
alimentícios, nomeadamente no 
que diz respeito à rotulagem de 
alimentos e à comunicação de 
produtos alergénios. 

Na cerimónia de abertura, 
perante uma plateia com mais 
de uma centena de empresários, 
Adelino Minhós, presidente 
da Direção da ACICB – As-
sociação Empresarial da Beira 
Baixa deixou uma palavra de 
agradecimento à Câmara Mu-
nicipal de Castelo Branco pela 
colaboração prestada e também 
à ASAE “por ter manifestado 
disponibilidade para partici-
par nesta iniciativa que visa o 
esclarecimento de todos os 
associados da ACICB e dos 
empresários em geral”.

Luís Correia, presidente da 
Câmara Municipal de Castelo 
Branco marcou presença na 
abertura da sessão salientando 
a “forma de estar positiva que 
a ASAE tem demonstrado ao 
longo dos últimos tempos, 
estando junto dos agentes 
económicos esclarecendo-os 
e permitindo evitar problemas 
aquando das inspeções”. Do 

mesmo modo, o autarca evi-
denciou a importância desta 
iniciativa, que passa por termos 
uma divulgação permanente 
para com os agentes económi-
cos e a ACICB, ao trazer aqui 
a ASAE para dialogar com os 
empresários está a desenvolver, 
o seu papel enquanto associa-
ção empresarial.

A cerimónia contou ainda 

ACICB e ASAE esclarecem empresários
ROTULAGEM DE ALIMENTOS

Destaque

Compre e Ganhe – Natal com as empresas locais
com a presença do Subinspe-
tor-Geral da ASAE, Fernando 
Santos Pereira, que enalteceu 
a dinâmica da cidade albicas-
trense no desenvolvimento 
de iniciativas deste tipo. “Cas-
telo Branco faz a diferença 
por essa oferta de qualidade 
e, no âmbito dessa mesma 
qualidade, propôs-se a fazer 
aqui uma ação de formação 

relativamente a uma matéria 
nova, precisamente para que 
as pessoas, os operadores 
económicos, os comerciantes 
e os industriais de Castelo 
Branco possam estar na linha 
da frente a perceber as mudan-
ças que existem na legislação e 
a adaptarem-se a essas novas 
realidades”, referiu.

As alterações em causa fo-

ram introduzidas pelo Regula-
mento (UE) n.º 1169/2011 do 
Parlamento Europeu e do Con-
selho relativo à prestação de 
informação aos consumidores 
sobre os géneros alimentícios, 
em aplicação desde dezembro 
de 2014. À inspetora da ASAE, 
Maria de Lurdes Gonçalves, 
coube a missão de esclarecer 
os presentes, tendo referido que 
este regulamento visa garantir 
um elevado nível de defesa do 
consumidor no que se refere à 
informação sobre os géneros 
alimentícios, assegurando em 
simultâneo o bom funciona-
mento do mercado interno. 
De igual forma, o regulamento 
estabelece os princípios, os re-
quisitos e as responsabilidades 
gerais que regem a informação 
sobre os géneros alimentícios 
e, em particular, a rotulagem. 

O documento é aplicável a 
todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor 
final, incluindo os fornecidos 
pelos estabelecimentos de res-
tauração coletiva e os que se 
destinam a estes, pelo que atin-
ge restaurantes, cafés, padarias 
e pastelarias, talhos, queijarias, 
cantinas ea bares escolares, 
cantinas de lares, refeitórios de 
empresas, entre outros.

A ação de divulgação con-
tou com o apoio do CEI - Cen-
tro de Empresas Inovadoras e 
da InovCluster - Associação 
do Cluster Agroindustrial do 
Centro. l

l A ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa, dis-
ponibiliza aos seus associados 
um vasto conjunto de apoios e 
ferramentas para que lhes seja 
possível combater as dificul-
dades com que se deparam na 
criação e sustentação das suas 
empresas. 

Nas instalações da ACICB 
os seus sócios podem contar 
com um vasto conjunto de ser-
viços à sua disposição, como é 
o caso de apoio administrativo, 

Associação Empresarial da Beira Baixa
SERVIÇOS DA ACICB

que engloba emissão de licen-
ciamentos, apoio na emissão 
do cadastro comercial ou ainda 
venda de livros de reclamações, 
tabelas de preços ou horários. 

Para além dos serviços atrás 
referidos, a associação disponi-
biliza também apoio médico 
e jurídico. Semanalmente, os 
associados da ACICB podem, 
mediante marcação prévia, 
usufruir de assistência médica 
e serviço jurídico prestados por 
um médico e um advogado, 

respetivamente.
Igualmente disponível está 

também o gabinete de apoio 
técnico da ACICB que realiza, 
entre outros, consultoria sobre 
projetos de investimento, ela-
boração e acompanhamento 
de candidaturas no âmbito 
dos Sistemas de Incentivo e 
Medidas de Emprego, bem 
como a formação profissional 
que é uma das grandes apostas 
desta associação. Os sócios da 
ACICB – Associação Empre-

sarial da Beira Baixa podem 
beneficiar de um vasto leque de 
formações gratuitas, transver-
sais a todas as áreas de negócio.

Para além dos serviços atrás 
descritos, a ação da ACICB 
pauta-se por, constantemente, 
visar a dinamização do Comér-
cio de Proximidade, motivo 
pelo qual esta associação realiza 
anualmente várias atividades 
entre as quais se contam a 
promoção de seminários e di-
versas campanhas de animação 

e promoção empresarial, não 
esquecendo o apoio na inter-
nacionalização.

Ao disponibilizar estes ser-
viços, a ACICB – Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
procura sempre promover e 
contribuir para o harmónico 
desenvolvimento técnico, eco-
nómico e social da região, de 
forma a fomentar o desenvol-
vimento dos diversos setores 
a que pertencem os seus asso-
ciados. l

Vida ativa com acordo
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l A Dinamização da Animação 

e Promoção do Comércio de Proxi-
midade, levada a cabo pela Câmara 
Municipal de Castelo Branco e pela 
ACICB – Associação Empresarial 
da Beira Baixa, resultou num êxito 
tanto ao nível da execução das di-
versas iniciativas propostas, como 

Atividades de Natal 2014
CENTRO CíVICO

na colaboração dos comerciantes, 
perspetivando novos negócios pela 
atração do consumidor para a compra 
no Comércio de Proximidade, não só 
na passada quadra natalícia mas tam-
bém ao longo do ano, beneficiando a 
economia local. 

As diversas ações desenvolvidas 

visaram a dinamização e promoção 
do Comércio de Proximidade, bem 
como o estímulo dos consumidores 
para a realização das compras de Na-
tal neste comércio. Como resultado 
verificou-se o fortalecimento da rela-
ção entre comerciante/consumidor, 
ao mesmo tempo que foi proporcio-

nado à população albicastrense um 
conjunto de atividades natalícias de 
diversão e lazer, reforçando a relação 
entre organismos públicos. 

As atividades foram desenvolvidas 
em diversas frentes, nomeadamente 
pelas ruas de Castelo Branco, onde 
decorreram as seguintes animações:

Pai Natal e Mães Natal a percorrer as arté-
rias da cidade, numa carrinha Volkswagen 
Pão de Forma, com música ambiente e com 
entrega de brindes aos consumidores, de 11 
a 14 de dezembro e de 18 a 23 de dezembro.

Atividades de animação desenvolvidas 
por alunos da ETEPA – 12 a 14 e 19 de 
dezembro.

Na Biblioteca Municipal de Castelo Branco 
teve lugar a apresentação da peça de teatro 
“Yulé – A Árvore de Natal”, realizada pela 
Companhia de Teatro “A Casa dos Dias 
Felizes”, no dia 13 de dezembro.

Animação com José Freixo e Donaltim – 14 
de dezembro.

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

Mercado de Natal – 12 a 14 e 19 a 21 de 
dezembro.

Apresentação da peça de teatro “O Mágico 
de Oz” encenada pelos alunos da ETEPA, 
no dia 10 de dezembro.

Animação com José Freixo e Donaltim – 14 
de dezembro.

Grupo de Concertinas da Arca de Alcains 
– 14 de dezembro.

Mercado de Natal – 12 a 14 e 19 a 21 de 
dezembro.

Animação com a companhia “Casa dos Dias 
Felizes” – 13, 19 e 20 de dezembro.

Animação com José Pereira Ilusionista – 20 
de dezembro.

Atelier de animação, Cantinho do Pai 
Natal e Insufláveis – 12 a 14 e 19 a 21 de 
dezembro.

Espetáculo Infantil “Batatinha Batatoon” 
com o palhaço Batatinha – 21 de dezembro.

Animação com a companhia “Casa dos Dias 
Felizes” – 13, 19 e 20 de dezembro.

Animação com José Pereira Ilusionista – 20 
de dezembro.
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Reportagem

Redes Colaborativas  
para o Emprego Local Jovem

REDECOOL EMPREGO

l REDECOOL Emprego – Re-
des Colaborativas para o Emprego 
Local Jovem é o nome do projeto 
apresentado dia 26 de fevereiro 
pela ETEPA – Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastrense e pela 
Associação Ecogerminar.

Trata-se de um projeto cuja princi-
pal finalidade é promover o emprego 
e a empregabilidade através de for-
mas de atuação colaborativas orga-
nizadas em redes (locais/regionais e 
de âmbito nacional), que potenciem 
a eficácia e eficiência na inclusão dos 
mais jovens (com idade inferior a 30 
anos) em situação de desemprego ou 
precariedade económica.

A nível local, este projeto conta 
com a parceria da ACICB – Associa-
ção Empresarial da Beira Baixa, da 
Câmara Municipal de Castelo Branco, 
do Instituto de Emprego e Forma-
ção Profissional e ainda do Instituto 
Português do Desporto e Juventude 
entidades que marcaram presença no 
lançamento do projeto.

Na sessão de abertura Adelino 
Minhós, presidente da Direção da 
ACICB – Associação Empresarial da 
Beira Baixa, afirmou que “esta ques-
tão do emprego na nossa sociedade 
revela-se de extrema importância, em 
primeiro lugar porque falamos de um 
tema muito atual no nosso país tal 
como a questão económica e do de-
senvolvimento, mas o que a mim me 
preocupa mais é que quando falamos 
de desemprego, falamos de pessoas e 
as pessoas são peça da sociedade em 
que estamos inseridos e por isso são 

importantíssimas”. O dirigente acres-
centou ainda que “enquanto respon-
sáveis, temos a obrigação de encontrar 
formas de resolver estes problemas, 
principalmente quando o desemprego 
afeta as camadas mais jovens”.

Jorge Pio, vereador da Câmara 
Municipal de Castelo Branco, felici-
tou a iniciativa e indicou que o apoio 
da Câmara surge da postura que esta 
tem adotado. “A postura desta autar-
quia tem duas grandes vertentes. Uma 
é estar próxima das empresas no sen-
tido de sermos facilitadores, de criar 
condições para que as empresas pos-
sam estar, ficar e possam querer vir. 
Em segundo lugar estar próxima das 
diferentes entidades da comunidade 
escolar, das entidades formadoras, 
das associações que têm diferentes 
tipos de iniciativas, tudo o que possa 
criar, de certa forma, uma dinâmica 
socioeconómica que permita fazer 

aqui um elo de ligação entre aquilo 
que são as necessidades das pessoas 
e aquilo que são as necessidades das 
diferentes empresas”, referiu.

O diretor do Centro de Emprego 
e Formação Profissional de Castelo 
Branco, Carlos Faria lembrou que “o 
IEFP como responsável pelas políticas 
de emprego a nível nacional tem de es-
tar presente nestas iniciativas”. “Tendo 
em conta que esta é uma plateia e este 
é um projeto ligado aos jovens nós 
temos um conjunto de medidas ativas 
de emprego que proporcionarão que 
o vosso futuro seja um futuro melhor 
e que consigamos aquilo que todos 
nós queremos que é que o desempre-
go possa baixar e que isso represente 
que as pessoas possam ter uma vida 
melhor”, acrescentou.

Olga Pires Preto, diretora peda-
gógica da ETEPA, recordou que “a 
escola, ao longo de todos os anos 

l De acordo com o Despacho 
do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais, do passado dia 30 de abril 
(publicado no presente número) 
o governo alargou o prazo que os 
senhorios têm para passar os recibos 
eletrónicos das rendas recebidas: o 
prazo começava a 1 de maio, mas foi 

prorrogado para 1 de novembro. No 
entanto, naquela data terão de passar 
os recibos desde janeiro.

Assim, os proprietários que rece-
bam mais de €838,44 anuais de rendas 
são obrigados a passar as faturas dos 
montantes recebidos por via eletró-
nica no Portal das Finanças.

da sua existência, que já são 22, tem 
sempre feito o esforço para ser par-
ceira, ser colaboradora, ter protocolos 
assinados com as várias entidades que 
mexem com os jovens”. A diretora 
justifica assim esta parceria com a 
Ecogerminar, pondo ao seu serviço 
“toda a formação, todas as mais-valias 
que a escola pode proporcionar e es-
tamos de corpo inteiro nesta parceria 
que penso que virá a dar resultado, 
pelo menos ao nível do nosso con-
celho”.

A nível nacional o REDECOOL 
é dinamizado a pela ANIMAR – As-
sociação Portuguesa para o Desen-
volvimento Local, em parceria com 
a CASES – Cooperativa António 
Sérgio para a Economia Social, tendo 
sido aprovado no quadro do Program         
a Cidadania Ativa, gerido pela Funda-
ção Calouste Gulbenkian e financiado 
pelo EEAGRANTS. l

Obrigatoriedade de emissão 
de recibo de renda electrónico

ARRENDAMENTO

Os senhorios com 65 anos ou mais 
ficam dispensados daquela obrigação 
e terão de entregar uma declaração 
até ao fim de janeiro do ano seguinte 
a que respeitam as rendas recebidas. 
Prevê-se ainda a possibilidade de os 
proprietários poderem autorizar, atra-
vés do Portal das Finanças, terceiros 

a cumprirem estas obrigações.
Da mesma forma, a obrigação de 

comunicar o contrato de arrenda-
mento, prevista desde 1 de abril, tam-
bém pode começar a ser comunicado 
em novembro, sem que seja aplicada 
qualquer coima. l

Fonte: Boletim do Contribuinte
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Entrega de Diplomas da ETEPA
FINAL DE ANO LETIVO

l A ETEPA – Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastrense entregou 
os diplomas, dia 23 de fevereiro, aos 
alunos que terminaram os estudos 
naquela instituição no ano letivo 
2013/2014.

O presidente da Direção da ACI-
CB – Associação Empresarial da 
Beira Baixa, entidade proprietária da 
ETEPA, marcou presença na sessão 
de abertura e começou por felicitar os 
alunos que se preparavam para receber 
os seus diplomas. Adelino Minhós 
aproveitou o momento para manifestar 
que “a ACICB está muito empenhada 
e atenta ao futuro da ETEPA. Esta 
escola é uma marca de referência na 
nossa cidade e na nossa região e, como 
tal, todos os esforços temos vindo a 
fazer para melhorar as suas condições e 
para melhorar a sua área de formação”.

Nesse sentido está atualmente em 
fase de projeto a recuperação de um 
edifício para albergar esta escola pro-
fissional numa parceria com a Câmara 
Municipal de Castelo Branco.

Igualmente presente esteve Arnal-
do Brás, vice-presidente da Câmara 
Municipal de Castelo Branco. Para 
além das palavras dirigidas aos alunos, 
o autarca aproveitou para destacar o 
trabalho realizado pela ETEPA na 
formação de bons profissionais. “A 
Câmara Municipal entende que é tanto 
mais importante e o município é tanto 
mais qualificado, quanto importantes e 
qualificadas forem as instituições com 
quem nós temos parcerias. A ETEPA 
e a ACICB são, de facto, excelentes 
parceiras, nesta perspetiva”, afirmou.

Jorge Neves, presidente da Junta 
de Freguesia de Castelo Branco, sau-
dou os alunos finalistas e a escola. “A 

ETEPA está de parabéns porque há 
aqui, neste ato, o cumprimento da sua 
missão, o cumprimento de uma tarefa 
a que a ETEPA se propôs que foi o 
de formar quadros intermédios para 
a nossa região. E portanto, o facto de 
entregar aqui hoje os diplomas significa 
que a escola cumpriu essa missão”, 
referiu o dirigente.

Por seu lado, a diretora pedagógica 
da ETEPA, Olga Pires Preto, agradeceu 

os cumprimentos endereçados à ETE-
PA e afirmou estar muito orgulhosa 
pelos alunos que completaram mais 
uma etapa da sua formação académica. 

Nesta cerimónia que teve lugar no 
Cybercentro de Castelo Branco, houve 
ainda lugar para um colóquio com a 
presença de dois professores ligados às 
áreas ministradas pela escola profissio-
nal. João Neves (da ESART) traçou o 
retrato das artes gráficas em Portugal, 

ao passo que João Nascimento (do Ins-
tituto de Gouveia, Escola Profissional) 
falou sobre o seu percurso no mundo 
das animações.

Tal como em anos anteriores, dois 
antigos alunos desta escola estiveram 
presentes para falar sobre a experiência 
durante e após o tempo escolar.

No final foi servido um porto de 
honra pela Escola Profissional do 
Fundão. l

Medida EMPREGO JOVEM ACTIVO
CANDIDATURAS ABERTAS

l A medida emprego jovem 
ativo é um programa desenhado para 
promover a integração socioprofissio-
nal de jovens no mercado de trabalho, 
especialmente os que têm qualificações 
e vivem em situações desfavorecidas. 
Para isso são colocados em ambiente 
de trabalho com um coordenador e um 
outro jovem de qualificação mais ele-
vada para que haja uma aprendizagem 
em grupo.

A medida foi desenhada para jovens 
com idades compreendidas entre os 

18 e 29 anos, inscritos no IEFP como 
desempregados e sem histórico de 
salário ou descontos há mais de 12 
meses. Dentro destas características 
existem dois perfis disponíveis: que não 
possuam escolaridade obrigatória e se 
encontrem em particular situação de 
desfavorecimento face ao mercado de 
trabalho porque abandonaram a escola 
e não concluíram o 3º ciclo do ensino 
básico ou pessoas com qualificação 
superior a 6 no Quadro Nacional de 
Qualificações (QNQ), ou seja, com 

pelo menos uma licenciatura.
Podem candidatar-se todas as 

empresas, com ou sem fins lucrati-
vos desde que tenham uma situação 
regularizada perante as Finanças e a 
Segurança Social.

A ideia é cada empresa lançar um 
projeto de pelo menos seis meses com 
dois ou três jovens – um qualificado 
por cada dois menos qualificados, que 
será desenvolvido com o apoio de um 
coordenador.

Aos jovens será entregue uma bol-

sa mensal totalmente financiada pelo 
IEFP. Os jovens menos qualificados 
são comparticipados em 70% do valor 
do Indexante de Apoio Social (IAS), o 
que representa 293,45 euros. Os jovens 
mais qualificados recebem uma bolsa 
de 1.3 IAS, 544,98 euros. A estes valo-
res acrescem um subsídio de refeição e 
ainda um seguro de acidentes.

A candidatura é feita através do 
site netemprego.gov.pt e a resposta do 
IEFP é dada num período máximo de 
30 dias.l



Junho 2015

10

Atualidade

Medida Reativar
DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO

l A portaria nº 86/2015, 
de 20.3, procedeu à criação da 
medida REATIVAR, que tem 
por objetivo promover a reinte-
gração profissional de pessoas 
desempregadas de longa dura-
ção e de muito longa duração, 
com mais de 30 anos de idade, 
através da realização de estágios 
profissionais, com uma duração 
de 6 meses, proporcionando 
um contacto com o mercado 
de trabalho, num contexto 
de formação, e promovendo 
a aquisição de competências, 
suscetíveis de certificação, vi-
sando o efetivo reingresso no 
mercado de trabalho.

Para efeitos de aplicação da-
quele diploma, a vigorar a partir 
de 19 de abril do ano corrente, 
entende-se por estágio o desen-
volvimento de uma experiência 
prática em contexto de trabalho 
com o objetivo de promover a 
reintegração no mercado de tra-
balho ou reconversão profissio-
nal de desempregados de longa 
duração e desempregados de 
muito longa duração, não po-
dendo consistir na ocupação 
de postos de trabalho.

Destinatários
São destinatários da Medida 

os inscritos como desemprega-
dos no Instituto do Emprego 
e da Formação Profissional 
(IEFP) há, pelo menos, 12 
meses, com idade mínima de 
31 anos, q eu não tenham sido 
abrangidos por uma medida 
de estágios financiados pelo 
IEFP nos três anos anteriores 
à data da seleção pelo IEFP e 
que detenham no mínimo uma 
qualificação de nível 2 do Qua-
dro Nacional de Qualificações 
(QNQ) – 3º ciclo do ensino 
básico.

No entanto, os desempre-
gados inscritos que detenham 
uma qualificação inferior ao 
nível 2 do QNQ, podem ser 
destinatários da Medida caso 
estejam previamente inscritos 
num Centro para Qualificação 
e Ensino Profissional (CQEP), 
para efeitos de integração num 
processo de reconhecimento, 
validação e certificação de com-
petências com o objetivo de ele-
var o seu nível de qualificação.

São prioritários os des-
tinatários que nos três anos 
anteriores à data da seleção 
pelo IEFP não tenham be-
neficiado de qualquer medida 
ativa de emprego financiada 
pelo IEFP, excetuadas as de 
formação profissional. Para 
efeito da aplicação da Medida, 
a contabilização da duração do 
desemprego pode considerar o 
período de inscrição em país 
estrangeiro.

Refira-se que o tempo de 
inscrição não é prejudicado pela 
frequência de estágio profissio-
nal, formação profissional ou 
outra medida ativa de emprego, 
com exceção das medidas de 
apoio direto à contratação ou 
que visem a criação do próprio 
emprego.

Entidade Promotora
Podem candidatar-se à nova 

Medida pessoas singulares ou 
coletivas de natureza privada, 
com ou sem fins lucrativos.

Podem, ainda, candidatar-
se as empresas que iniciaram 
processo especial de revitali-
zação, previsto no Código da 
Insolvência e da Recuperação 
de Empresas, bem como as em-
presas que iniciaram o processo 
no Sistema de Recuperação de 
Empresas por Via Extrajudicial.

Candidatura
A candidatura deve ser apre-

sentada pela entidade promoto-
ra no portal eletrónico do IEFP 
em netemprego.gov.pt.

Da candidatura deve cons-
tar o plano individual de está-
gio do estagiário, o qual deve 
evidenciar que não se trata da 
ocupação de postos de trabalho.

O estagiário pode ser iden-
tificado na candidatura ou ser 
posteriormente selecionado 
pelo IEFP de acordo com o 
perfil indicado pela entidade 
promotora na respetiva can-
didatura.

O IEFP decide a candida-
tura no prazo de 30 dias úteis, 
contados a parti da data da sua 
apresentação.

Certificação
No termo do estágio a enti-

dade promotora deve entregar 

ao estagiário um certificado 
comprovativo de frequência e 
avaliação final, de acordo com 
modelo definido no regula-
mento específico aprovado 
pelo IEFP.

No caso dos destinatários 
que sejam detentores de qua-
lificação de nível 3 do QNQ 
(ensino secundário), conclusão 
do estágio com avaliação final 
positiva dá lugar à obtenção 
do nível 4 de qualificação do 
QNQ, devendo este processo 
ser avaliado por um CQEP.

Reconhecimento, valida-
ção e certificação de compe-
tências

As competências desen-
volvidas ao longo de estágio, 
em particular por estagiários 
que detenham até ao nível 3 de 
qualificação do QNQ, devem 
ser objeto de reconhecimento, 
validação e certificação de com-
petências.

Apoio financeiro
O estagiário tem direito a 

uma bolsa de estágio mensal, 
refeição ou subsídio de alimen-
tação e seguro de acidentes de 
trabalho.

Bolsa de estágio: ao estagi-
ário é atribuída, mensalmente, 
em função do nível de qualifi-
cação de que é possuidor, uma 
bolsa de estágio, cujo valor é o 
seguinte:

• o valor correspondente 
ao indexante de apoios sociais 
(IAS), para o estagiário com 
qualificação de nível 2 do QNQ 
– 419,22 euros;

• 1,2 vezes do valor corres-
pondente ao IAS, para o estagi-
ário com qualificação de nível 3 
do QNQ – 503,06 euros;

• 1,3 vezes do valor corres-
pondente ao IAS, para o estagi-
ário com qualificação de nível 4 
do QNQ – 544,99 euros;

• 1,4 vezes do valor corres-
pondente ao IAS, para o estagi-
ário com qualificação de nível 5 
do QNQ – 586,91 euros;

• 1,65 vezes do valor cor-
respondente ao IAS, para o 
estagiário com qualificação 
de nível 6, 7 ou 8 do QNQ – 
691,71 euros. l

Tomada de posse CEC_CCIC
ACICB NA VICE-PRESIDÊNCIA

l Os novos órgãos 
sociais do CEC - Conselho 
Empresarial do Centro/
CCIC - Câmara de Comércio 
e Indústria do Centro, eleitos 
para o triénio de 2015 - 2017, 
foram empossados no passa-
do dia 17 de abril.

Da lista eleita em de-
zembro de 2014, faz parte a 
ACICB - Associação Empre-
sarial da Beira Baixa, repre-

sentada pelo seu presidente 
de Direção. Adelino Minhós 
irá exercer o cargo de vice-
presidente da Direção, a qual 
continua a ser liderada por 
José Couto que foi reeleito 
como presidente. 

A cerimónia de tomada de 
posse contou com a presença 
de Miguel Poiares Maduro, 
Ministro-Adjunto e do De-
senvolvimento Regional. l

Fonte: Boletim do Contribuinte

Jantar de Natal 
l O dia 19 de dezembro 

de 2014 foi a data escolhida 
para a realização do jantar 
de Natal da ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira 
Baixa que reuniu perto de 
uma centena de pessoas, en-
tre associados, colaboradores 
e familiares, constituindo 
um momento de animação e 
convívio entre todos.

No cumprimento aos 
presentes, o presidente da 
Direção da ACICB, Adelino 
Minhós deixou, sobretudo, 
uma mensagem de esperança 
para o futuro. “Neste conví-
vio simples entre todos, tro-
camos ideias e experiências, 
falamos dos nossos proble-
mas e anseios, acreditando 
sempre num futuro melhor”, 
disse aos sócios e colabora-
dores que se encontravam 
presentes. “Os dias que cor-
rem não são fáceis para os 
empresários, mas arrisco a 
dizer que os próximos anos 
serão certamente melhores, 
é preciso acreditar em novas 
oportunidades”, salientou. 

PERTO DE UMA CENTENA DE SÓCIOS

O dirigente não deixou de 
abordar as “novas realidades” 
que têm afetado o comércio e 
o restante mundo empresarial 
reforçando a importância 
de que “estejamos todos 
preparados para enfrentar 
dificuldades e descobrir no-
vos caminhos, de uma forma 
consistente e com muito 
trabalho, como sempre tem 
acontecido”.

Arnaldo Brás, vice-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Castelo Branco, marcou 
presença neste convívio e dei-
xou também uma mensagem 
positiva nesta quadra festiva. 
“O município consegue ter 
um bom desempenho quan-
do no seu território também 
pode contar com instituições 
importantes e dinâmicas, que 
estejam comprometidas com 
o desenvolvimento”, referiu 
acrescentando que “a ACICB 
é um bom exemplo, tem tido 
um trabalho muito meritório 
e ao longo de décadas tem 
pugnado pelo desenvolvi-
mento regional”. l
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Isenção de IMI em 2015
IMPOSTOS

l Em 2015, serão mais 
as famílias a beneficiarem de 
isenção de Imposto Municipal 
sobre os Imóveis (IMI).

As chamadas isenções per-
manentes foram alargadas no 
âmbito do Orçamento do Es-
tado para 2015, aprovado pela 
Lei n.º 82-B2014, de 31.12.

A partir de 2015, e relati-
vamente ao IMI a pagar em 
2016, quem tiver rendimento 
inferior a € 15.295,00 anuais 
não pagará IMI. É o valor que 
equivale a 2,3 vezes o Indexan-
te dos Apoios Sociais (IAS), 
resultando num aumento do 
número de famílias a benefi-
ciar da isenção de pagamento, 

já que no ano passado o teto 
estava fixado em € 14.630,00. 

Mas não são apenas os 
rendimentos que contam para 
saber se tem direito à isenção 
de IMI. Esta só é atribuída 
caso os imóveis do agregado 
não estejam avaliados em mais 
de € 66.500,00. Neste caso, 
sem alterações no valor face 
a 2014, em bora com uma 
diferença significativa: até 
essa altura o valor referia-se 
aos imóveis de um sujeito 
passivo passando em 2015 a 
ser considerado os imóveis 
detidos pelo agregado familiar 
(artigo 48º do EBF). l

Fonte: Boletim do Contribuinte

PLANO DE FORMAÇÃO 2015
ACICB

l A ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
na impossibilidade de, até ao 
momento, submeter candi-
datura ao financiamento para 
formação gratuita do corrente 
ano, decidiu em parceria com a 
Entidade Formadora ETEPA – 
Escola Tecnológica e Profissio-
nal Albicastrense, avançar com 
a realização de formação não 
financiada em diversas áreas. 

Esta decisão surge no se-
guimento das mais diversas 
solicitações que temos tido, 
permitindo às empresas nos-
sas associadas que cumpram 

a obrigação legal de facultar 
formação aos seus colabo-
radores num mínimo de 35 
horas anuais.

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

laboral e/ou pós-laboral. 
Todos os formandos be-

neficiam de Certificado de 
Qualificações. 

Para mais informações e 
inscrições, contacte os nos-
sos serviços na Rua Senhora 
da Piedade, Lote 4-A-1º, ou 
através do telefone 272 329 
802, telemóvel 910 286 518 
ou e-mail elisabetetoscano@
hotmail.com. l

Linha Segurança Social 
tem novo número

ATENDIMENTO

l A linha de atendimen-
totelefónico do Instituto da 
Segurança Social tem desde 
o dia 10 de abril um novo 
número de telefone - 300 
502 502. Este número subst-
tui o número 808 266 266.

Também o número de 
ligação do estrangeiro altera 

para o 300 502 502, substi-
tuindo o anterior contacto 
210 495 280. Se a ligação for 
efectuada de fora do territó-
rio português deve marcar-
se, antes do 300 502 502, o 
indicativo nacional +351.

O horário de funciona-
mento da Linha da Segu-

Formação não financiada

AÇÃO HORAS CUSTO
SÓCIOS

CUSTO 
NÃO

SÓCIOS
Ambiente, segurança, higiene e saúde 
no trabalho - conceitos básicos 25 40€ 70€

Segurança e higiene no trabalho 50 70€ 130€
Atendimento 50 70€ 130€
Língua espanhola – comunicação administrativa 50 70€ 130€
Língua espanhola – técnicas de escrita 25 40€ 70€
Língua inglesa – atendimento 50 70€ 130€
Língua inglesa – marketing na venda 25 40€ 70€
Técnicas de socorrismo – princípios básicos 25 40€ 70€
Técnicas de socorrismo 50 70€ 130€
Primeiros socorros 25 40€ 70€
Informática – noções básicas 50 70€ 130€
Folha de cálculo – funcionalidades avançadas 25 40€ 70€

Aos valores indicados acresce IVA.
Inscrição:
l Ficha de Inscrição devidamente preenchida;
l Cópia do Bilhete de Identidade e do Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão;
l Cópia do Certificado de Habilitações;
l Comprovativo em como está no ativo (cópia do recibo de vencimento ou declaração 
da entidade patronal)

Entidade Beneficiária Entidade Formadora

rança Social mantém-se das 
09H00 às 17H00, todos os 
dias úteis, e o valor de cha-
mada para o 300 502 502 
continua a  corresponder ao 
valor de uma chamada para a 
rede fixa, em função dos res-
pectivos planos tarifários.l

Fonte: Boletim do Contribuinte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informação ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa 

Lei dos Saldos, Promoções e Liquidações 
Decreto – Lei n.º 10/2015 de 16 janeiro 

 SALDOS PROMOÇÕES LIQUIDAÇÕES 

Podem decorrer em 
qualquer momento do 

ano 

Pode realizar-se em 
qualquer período do 
ano desde que não 

ultrapasse em conjunto 
a duração de quatro 

meses 

Pode realizar-se em 
qualquer período do 
ano desde que não 

exceda 90 dias 

 

Não podem ser realizados em 
simultâneo (saldos e promoções) 

Permite venda a baixo 
do preço de custo 

Não permite venda 
abaixo do preço de 

custo 

Permite venda a baixo 
do preço de custo 

Comunicação à ASAE 
através de declaração 

com antecedência de 5 
dias úteis 

Comunicação enviada 
por carta com aviso de 
receção, fax, e-mail ou  

realizada on-line 

Não necessita de 
comunicação à ASAE 

Comunicação à ASAE 
através de declaração 

com antecedência de 15 
dias 

Comunicação enviada 
por carta com aviso de 
receção, fax, e-mail ou  

realizada on-line 

Nova liquidação após 
decorrido o período de 
2 anos sobre a anterior 
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