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MISSÃO EMPRESARIAL

ACICB leva
empresários
à América
do Sul

D

A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da
Beira Baixa está a preparar uma missão empresarial ao
Chile e à Argentina. Algumas dezenas de empresários desta
região terão a oportunidade de descobrir novos mercados.
As inscrições encontram-se abertas.
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Destaque
DIA DO ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO

Editorial

ACICB e IAPMEI mais
próximos dos empresários

Mercados Externos
Muito se tem falado sobre
o tema, mas acredito que nunca o mesmo foi tão pertinente
quanto no presente. Com uma
periodicidade quase semanal,
ouvimos falar sobre a importância dos mercados externos
no desenvolvimento da economia portuguesa e, de facto,
esta importância tem-se revelado cada vez mais fundamental.
Quando há uns anos despoletou a crise que ainda hoje
se faz sentir, Portugal foi um
dos países onde as dificuldades
foram mais notadas. No que
diz respeito ao tecido empresarial foi ainda mais notória a dificuldade em ultrapassar certos
constrangimentos. Neste contexto, destaca-se a capacidade
que os empresários tiveram de
inovar e procurar soluções no
estrangeiro, permitindo a manutenção das suas empresas e
a progressão económica em
tempo de crise.
Efetivamente, Portugal é
um país de extraordinários
recursos e possibilidades, pelo
que todas as oportunidades de
negócios devem ser aproveitadas. Isto inclui as oportunidades oferecidas pelos mercados
externos. Produtos como o
queijo, o azeite, os vinhos, ou
até mesmo a prestação de determinados serviços são apenas
alguns exemplos da boa aceitação em território estrangeiro.
Estes são demonstradores da
capacidade que Portugal e a
nossa região, mais particularmente, têm de chegar a outros
países, conduzindo as empresas a um crescimento e impulsionando a nossa economia.
Consciente da importância que os mercados externos
poderão ter na vida das empresas, a ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa tem apostado na
realização de Missões Empresariais aos mais variados destinos, enquanto forma de proporcionar aos empresários o
contacto com estes mercados,
capazes de abrir portas à venda
de produtos ao exterior. Em
2012 levámos uma comitiva
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de empresários a Moçambique,
em 2014 fomos explorar a China no oriente e este ano preparamo-nos para ir em busca de
um outro território. O Chile e
a Argentina serão os destinos
da Missão Empresarial que em
outubro iremos realizar e a qual
se encontra a ser preparada em
parceria com a Câmara Municipal de Castelo Branco e com
o InovCluster.
Estas Missões Empresariais
são particularmente importantes uma vez que dão a conhecer às empresas integrantes, a
cultura, os interesses e a forma
de trabalhar dessas outras regiões, aspetos referidos por outras
empresas exportadoras como
sendo fulcrais para a integração
e aceitação em novos mercados.
Tendo a capacidade de exportar e de entrar em mercados
externos estaremos, não só a
desenvolver a nossa empresa,
mas também a contribuir para
o estreitamento de laços com
outras regiões e para o fortalecimento da economia regional,
a qual assume uma importância vital em todos os setores de
atividade. Enquanto associação comercial e empresarial, a
ACICB acredita que é possível
alcançar um nível superior na
escala das economias regionais.
Temos produtos de excelência
que, em conjunto com os esforços das mais diversas entidades,
poderão singrar fora de portas.
É nesta perspetiva que acreditamos e que continuamos a
trabalhar diariamente dando
cumprimento ao nosso objetivo de “promover e apoiar os
contactos comerciais com os
mercados externos, proporcionando aos associados do Setor
Comercial o conhecimento
dos produtos estrangeiros, quer
divulgando os produtos das industrias dos associados em mercados internacionais”.
Adelino Minhós, Arq.
Presidente da Direção da ACICB

Com uma grande área
de abrangência e com um
número de associados a
rondar um milhar, a ACICB encontra-se consciente
das dificuldades com que
muitos empresários se deparam no que diz respeito
à necessidade de efetuarem
deslocações para contactarem os nossos serviços.
Perante esta realidade, a
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da
Beira Baixa, em parceria
com o IAPMEI - Agência
para a Competitividade e
Inovação, I.P. desenvolveram e têm levado a cabo o
Dia do Atendimento Descentralizado.
Com esta iniciativa, as
equipas técnicas da ACICB
e do IAPMEI estão presentes, um dia por mês, em
horário a definir, nas sedes
dos concelhos que compõem a área de abrangência

da ACICB, tendo esta ação
já decorrido em Vila Velha
de Ródão (dia 17 de maio),
em Idanha-a-Nova (dia 24
de maio) e Castelo Branco
(dia 12 de julho).
O Dia do Atendimento
Descentralizado é disponibilizado a todos os empresários, independentemente
de serem ou não associados

da ACICB. Os interessados
poderão dirigir-se até nós
para esclarecer quaisquer
questões relacionadas com a
atividade da própria empresa, nomeadamente apoios,
incentivos, licenciamentos,
legislação, ou qualquer outra questão relacionada com
os serviços prestados pela
ACICB ou pelo IAPMEI.
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missão empresarial

ACICB leva empresários à América do Sul
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa, representante dos interesses de mais de um
milhar de empresários a operarem
nesta zona do país, tem em preparação
uma Missão Empresarial ao Chile e à
Argentina no decorrer este ano.
A realizar em outubro de 2016, o
programa da Missão Empresarial irá
integrar a participação na maior feira
de produtos alimentares na Argentina,
“Buenos Aires Food Fest”, assim como,
à semelhança das Missões Empresariais
anteriormente desenvolvidas pela
ACICB, a possibilidade de estabelecer contactos com entidades destas
regiões, que se apresentam como uma
mais-valia para os negócios da região
da Beira Baixa.
Estes são alguns dos objetivos
apresentados por Adelino Minhós,
presidente da Direção da ACICB –
Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa. Para o dirigente, a realização de Missões Empresarias, que a
ACICB vem realizando regularmente
há vários anos, visa “promover e apoiar
os contactos comerciais, económicos,
empresariais, agrícolas e industriais,
entre outros, com os mercados externos, quer proporcionando aos empre-

sários portugueses o conhecimento
dos produtos e mercados estrangeiros,
quer divulgando os produtos nacionais
em mercados internacionais”. De
igual forma, continua o presidente de
Direção, “estas iniciativas contribuem
fortemente para a promoção de relações e sinergias entre as empresas locais
participantes na Missão Empresarial,
potenciando a internacionalização dos
negócios”.
“Tudo fazer para que o nosso
tecido económico possa prosperar e
abrir continuamente portas a novos
negócios e oportunidades está na primeira linha das nossas preocupações,
motivo pelo qual pretendemos, com
esta Missão Empresarial transmitir a
maior informação possível a respeito

da economia e restantes alicerces
empresariais dos países visitados
para que os empresários portugueses
possam decidir sobre a aposta ou não
nesses mesmos mercados”, acrescenta
Adelino Minhós.
Pelas demais razões já apresentadas
e aproveitando as sinergias que têm
sido desenvolvidas quer com a Câmara
Municipal de Castelo Branco quer
com o InovCluster – Associação do
Cluster Agro-Industrial do Centro,
não podemos deixar de potenciar essas
boas relações, reconhecendo a importância que estas representam para o
desenvolvimento deste território.
Esta missão encontra-se a ser preparada no sentido de poder corresponder
às expetativas do tecido económico

desta vasta região. Salienta-se a importância que o mercado latinoamericano desempenha hoje em dia
na economia global para justificar a
escolha do destino da Missão Empresarial. O presidente da Direção da
ACICB destaca ainda a “semelhança
linguística que torna estes mercados
em expansão mais acessíveis aos empresários portugueses”.
Igualmente no âmbito da preparação desta Missão Empresarial,
está agendado para setembro um
workshop, a comunicar oportunamente, com empresários a operar no
Chile com vista a recolher informações
mais concretas sobre aquele país, permitindo definir a melhor abordagem
nos encontros a realizar no decorrer
desta missão.
Até ao próximo dia 26 de agosto
encontram-se a decorrer as inscrições
para participação nesta iniciativa, pelo
que todos os possíveis interessados deverão inscrever-se através do contacto
967 949 263 ou e-mail paulaminhos@
acicb.pt (Paula Minhós, Secretária
Geral da ACICB). Estes contactos
encontram-se igualmente à disposição
de todos os interessados para obtenção
de informações adicionais.

ACICB esclarece

As novas regras do IVA na Restauração
As alterações ao IVA na Restauração foram o tema em análise na
sessão de esclarecimento realizada
na ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa, no
passado dia 05 de julho.
Em aplicação desde o dia 01 de
julho, as alterações ao código do IVA e
legislação complementar introduzida
pelo Orçamento de Estado para 2016,
veio suscitar muitas dúvidas, nomeadamente, no que diz respeito à taxa de
IVA na Restauração pela introdução
da taxa intermédia de 13%.
Atendendo à complexidade do
tema, a ACICB solicitou a colaboração da Autoridade Tributária e
Aduaneira de Castelo Branco para
a realização desta sessão de esclarecimento. Este foi, aliás, um dos
pontos evidenciados por Paula Minhós, secretária geral da ACICB, na
abertura da sessão de esclarecimento.

Para a representante da Associação,
“a ação da ACICB pauta-se por, a
cada momento, acompanhar todas
as alterações que vão acontecendo a
nível empresarial, motivo pelo qual a
introdução da taxa intermédia de IVA
na restauração de 13% não podia passar-nos ao lado”, tendo acrescentado
que “a prestação deste tipo de apoio
aos nossos associados, que se baseia
na informação e no esclarecimento,

é um dos pilares da ACICB”.
Para esclarecer os presentes, a ACICB contou com a presença do diretor
da Autoridade Tributária e Aduaneira
de Castelo Branco e Guarda, Paulo
Seguro. De uma forma clara e simples,
o diretor explicou que “quem se encontra no setor de prestação de serviços de
restauração, portanto de alimentação e
bebidas, terá que ter em atenção que há
uma parte do serviço de refeição que

poderá ainda ter ficado na taxa normal
que é a parte das bebidas excluídas,
como é o caso das bebidas alcoólicas,
dos sumos, dos refrigerantes, das
águas gaseificadas ou com substâncias
aditadas, em que a parte da prestação
de serviços que inclua estas componentes que agora acabei de dizer, se
mantem à taxa normal. Tudo o resto,
ou seja, a parte da comida e das outras
bebidas, como sendo a água lisa, café,
chás, leites, entre outros, passou desde
sexta-feira, dia 01 de julho, para a taxa
intermédia de 13%”.
Na sessão de esclarecimento, todos
os presentes tiveram ainda oportunidade para colocar as questões que
diretamente dizem respeito à sua
atividade. Neste âmbito, a ACICB –
Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa mantém-se disponível
para esclarecer todas as dúvidas que
possam persistir sobre este tema.
julho 2016
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Dia Mundial da Criança

Animação garantida no Parque da Cidade
No âmbito da comemoração do
Dia Mundial da Criança, a ACICB –
Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa associou-se à Câmara
Municipal de Castelo Branco, ao
LUPA – Laboratório Urbano pela
Arte e à Biblioteca Municipal de
Castelo Branco nas comemorações
deste dia festivo. À semelhança de
anos anteriores, o Parque da Cidade
de Castelo Branco reuniu, ao longo
do dia 01 de junho, muita animação
e diversão para os mais pequenos.
Este ano, o programa contou com
duas sessões, uma que decorreu durante a manhã direcionada às escolas
e outra que teve lugar durante a tarde,
direcionada às famílias. A longo de
todo o dia foram inúmeras as atividades que os mais pequenos puderam
usufruir, as quais foram dinamizadas,
não só pelas entidades organizadoras,
mas também por outras instituições
albicastrenses, como é o caso da ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional
Albicastrense, Escola Superior de
Educação, Prof. Paula Peres do Instituto Politécnico de Castelo Branco,
CMA, Mister Dream - Masters of

Centenas de crianças participaram nesta inicitiva conjunta do município e da ACICB.

Hip-Hop Academy, Os Chibatas e
Casa de Burros.
O dia foi recheado com Jogos

Tradicionais, modelagem de balões,
pinturas faciais, passeios de burra, insufláveis, oficina de origami,

workshop´s e ainda um espaço dedicado à leitura com a Hora do Conto
e a Contadora de Histórias Elsa Serra.

INICIATIVA FOI UM SUCESSO

ACICB e ETEPA dão-se a conhecer
A ACICB - Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
marcou presença na Feira dos Sabores do Tejo que decorreu entre os
dias 24 e 26 de junho em Vila Velha
de Ródão e na Bienal do Azeite que
teve lugar em Castelo Branco de 01
a 03 de julho.
Atendendo à dimensão de ambos
os eventos, a ACICB considerou a
participação como sendo uma boa
oportunidade de divulgação dos serviços prestados aos seus Associados, pelo
que apostou na distribuição de folhetos
com informação institucional.
A ETEPA - Escola Tecnológica e
Profissional Albicastrense considerou
igualmente oportuna a participação

www.acicb.pt
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nestes eventos pelo que também procedeu à distribuição de folhetos dando a conhecer a oferta formativa dis-

ponível para o ano letivo 2016/2017.
Para além dos folhetos, foram
distribuídos balões alusivos à ACICB

e à ETEPA, distribuição essa que foi
realizada a partir do veículo publicitário da ACICB.
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Startup Europe Week

Empreendedorismo em destaque
Entre os dias 1 e 5 de fevereiro
decorreu a Startup Europe Week,
iniciativa sob a tutela da Comissão
Europeia e que aconteceu em mais de
200 cidades, em 40 países europeus.
A data foi assinalada em Castelo
Branco através do evento que decorreu no Centro de Empresas Inovadoras, no dia 03 de fevereiro. Este
evento teve como principal objetivo
apresentar os serviços e apoios dados
pelas entidades locais, regionais e
nacionais que estão à disposição dos
empreendedores e empresários.
Presente nesta iniciativa, Luís
Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco realizou a
abertura da sessão, tendo afirmado
que “o empreendedorismo é visto
como uma área muito importante
por ser uma aposta na atividade económica, na criação de emprego e não
só”. Outra das ideias chave deixadas

Adelino Minhós, presidente da ACICB.

pelo autarca, diz respeito ao apoio que
todos os “empresários e as associações
empresariais” podem encontrar na
autarquia, a qual “gosta de ser parte

da solução, gostamos de ser parceiros
e ajudar na resolução dos problemas.
Temos consciência de que esta é uma
região em que precisamos de suster a

saída de pessoas e isso só se consegue
atingindo esse objetivo, renovando a
economia e criando postos de trabalho que fixem as pessoas na região”.
Por esse motivo, foi deixada uma
palavra especial a todos os jovens
empreendedores: “que vejam o risco e
o assumir projetos com naturalidade,
mas sobretudo com muita vontade de
os concretizar, pois em Castelo Branco temos um conjunto de instituições
que podem ajudar”.
Este evento reuniu as entidades
ligadas ao ecossistema empresarial
para exposição dos apoios e mecanismos existentes, entre as quais esteve
a ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa. O presidente da Direção, Adelino Minhós,
apresentou a associação e todos os
apoios disponibilizados, não só aos
associados mas também a todos os restantes empresários e empreendedores.

em colaboração com a esart

ACICB com imagem renovada
A nova Identidade Visual da ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa foi apresentada
no passado dia 08 de junho. Esta nova
imagem surge no seguimento do desafio feito pela Associação aos alunos
do 3º ano do curso de Licenciatura em
Design de Comunicação e Produção
Audiovisual, da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico
de Castelo Branco. O projeto decorreu
sob a forma de concurso interno, durante o primeiro semestre do ano letivo
de 2015/16 e no âmbito da unidade
curricular de Identidade Visual.
Após a análise da informação e o
estudo dos problemas de comunicação, os alunos, sob orientação do Prof.
Daniel Raposo, iniciaram e desenvolveram a Marca Gráfica (símbolo e
logótipo), todo um sistema de Identidade Visual e o Caderno De Normas
Gráficas. A escolha recaiu sobre a
proposta que se mostrou ser a mais
adequada à identidade da ACICB,
por ser a mais perdurável, distintiva,
diferenciadora e memorável.
Adelino Minhós, presidente da Direção da ACICB, afirmou que “tendo
havido o alargamento da área de intervenção da ACICB e a alteração da
designação desta associação, achámos

pertinente ser feita uma nova imagem”. O dirigente acrescentou ainda
que o objetivo, ao contactar a Escola
Superior de Artes Aplicadas “era conseguir uma imagem jovem adequada a
uma instituição centenária e ao mesmo
tempo, passar a informação e o exemplo, enquanto associação comercial e
empresarial de que a ligação entre as
empresas e a academia pode resultar”.
Ana Carvalho e Joana Batista foram as alunas que conceberam a nova
identidade visual da ACICB, a qual
pretende evidenciar os 100 anos de
história da ACICB, os seus valores e
saber acumulado, nomeadamente a
competência e o dinamismo.

A nova imagem da ACICB reforçõu os laços entre os mundos académico e empresarial.
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Atualidade
evento promovido na cidade albicastrense junta milhares de pessoas

Castelo Branco regressa à Era Templária
O castelo de Castelo Branco e as suas
imediações acolheram, entre os dias 02
e 05 de junho, milhares de visitantes
em mais uma edição dos Dias Templários de Castelo Branco. A ACICB
- Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa participou ativamente
na organização deste evento que resultou, uma vez mais, da parceria com a
Câmara Municipal de Castelo Branco,
Junta de Freguesia de Castelo Branco e
a OUTREM – Associação de Defesa
do Ambiente e Património.
Tal como na edição do ano passado, também este ano, o evento contou
com a visita de milhares de pessoas
que no Castelo de Castelo Branco,
na Rua do Mercado e no Miradouro
puderam embrenhar-se no espírito
medieval da era templária.
Este é um dos maiores eventos
realizados na cidade albicastrense, o
qual tem vindo a tornar-se cada vez
mais importante para o turismo local
e para a revitalização da zona histórica da cidade. De igual forma, este
evento assume-se como importante
pelo interesse didático e também pelo
interesse comercial em destacar os
produtos da nossa região.
Entre os participantes nos Dias
Templários de Castelo Branco a opinião geral é bastante positiva, situação
que é referida por Natália Frazão.
Estreou-se nestas andanças há 3 anos
com os Dias Templários de Castelo
Branco e desde então, tem sido uma
aposta constante “porque a participação neste evento tem sido muito
boa para o negócio e também para
irmos desenvolvendo a nossa oferta”,
indica a comerciante, acrescentando
que “temos tido muito boa aceitação
e por isso continuamos a participar”.
Hugo Casado é um dos comerciantes da área da restauração que já
participa neste evento há vários anos,
com a venda de porco no espeto e
cerveja artesanal. Para o comerciante,
“este é um evento que me cativa há
já vários anos, não só pelo espaço
envolvente que é bastante agradável,
mas também porque nos permite
apresentar os produtos que nós fazemos”. Hugo Casado destaca também
a organização do evento, que “a nível
de instalações elétricas, canalização e
esgotos sanitários estão muito bons,
por comparação com outras feiras em
que também já participei”.
julho 2016

Também na área da restauração,
encontramos desde a primeira edição dos Dias Templários de Castelo
Branco, Gídia Charneca. A participação anual neste evento tem dado
frutos, nomeadamente pela conquista de uma clientela, já habitual.
“Gostamos da envolvência com as
pessoas, gostamos de toda esta estrutura e é uma feira que nos traz boas
recordações, tendo em conta que já
participamos desde o início e por
isso mesmo já vamos tendo clientes
habituais ano após ano”, refere Gídia
Charneca.
Na área do artesanato e também
desde a primeira edição deste evento
está Goreti Junqueira, a qual se deixou
conquistar pelo espaço onde são realizados os Dias Templários de Castelo
Branco e também “pela forma como
corre o negócio que sempre tem correspondido às expectativas. Enquanto
o negócio continuar a corresponder às
expetativas, continuarei a participar”.
A edição deste ano dos Dias Templários de Castelo Branco estendeu-se
ao Miradouro e pela Rua do Mercado,
aquela que é a rua mais próxima do
castelo e que faz a ligação entre o
castelo e o Miradouro num circuito
fechado. O recinto do Castelo, para
além dos principais espetáculos de
animação, acolheu duas zonas de
restauração beneficiando a existência
de mais espaço para as refeições.
A animação foi levada a cabo por
diversos grupos medievais e com
representações templárias, como é

ATUALIDADE

77

o caso dos bufarinheiros, do acampamento medieval, o ferreiro e o
malheiro, o Auto de Fé e o espetáculo
Anceps Fortuna Belli que aconteceu
sexta-feira e sábado, entre outras.
Outros dos pontos de destaque na
edição de 2016 foi a realização de novos percursos pedestres entre o centro
da cidade e o castelo. Com partida
em frente ao Centro de Cultura Contemporânea de Castelo Branco e em
frente à Capela da Senhora da Piedade, estes percursos decorram de forma
gratuita para todos os participantes e
foram conduzidos pelo investigador
Leonel Azevedo que delineou o itinerário e em cada ponto de interesse
explicou o seu significado e a ligação
à Era Templária. Entre esses pontos
de interesse estão a Capela de São
Marcos, a Sé Concatedral e a sua Necrópole, o Jardim do Paço Episcopal,
o edifício do antigo Governo Civil e
a Praça Velha entre outros.
Este ano, a organização voltou
a disponibilizar transporte regular
gratuito de forma a evitar problemas
e congestionamento de trânsito.

julho 2016
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ATUALIDADE
protocolo acicb - montepio

Serviços às empresas e associados
Com o intuito de disponibilizar
produtos e serviços, em condições
específicas, às empresas associadas e
aos colaboradores destas, a ACICB –
Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa irá celebrar um protocolo de cooperação com a Caixa
Económica Montepio Geral.
Entre outras vantagens, este protocolo prevê a atribuição de condi-

ções vantajosas para os associados e
colaboradores de empresas associadas
da ACICB, como é o caso da isenção
de anuidade de cartões e despesas de
manutenção de contas, isenção dos serviços online, isenção de taxas de instalação de TPA’s, assim como redução no
valor da mensalidade, financiamento
em condições vantajosas e ainda oferta
de módulos de cheques, entre outros.

O protocolo será válido por um
ano e o acesso dos beneficiários às
condições preferenciais nele previstas,
deve ser solicitado diretamente ao
Montepio, estando esse acesso dependente da comprovação da condição de
associado da ACICB, nomeadamente
através da apresentação do cartão ou
declaração emitida pela associação.
Ainda em fase de ultimação e assi-

natura, o protocolo será comunicado
a todos os Associados da ACICB
juntamente com a informação sobre
todas as regalias por ele abrangidas,
logo que esteja concluído. No momento, para o esclarecimento de
quaisquer questões relacionadas com
este assunto, solicitamos aos nossos
associados que entrem em contacto
com os serviços da associação.

Ação de vitrinismo e decoração de montras

Montras em destaque
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa e a
Escola Superior de Artes Aplicadas
do Instituto Politécnico de Castelo
Branco levaram a cabo uma nova
edição de vitrinismo e decoração de
montras.
Para o desenvolvimento desta
iniciativa tem sido fundamental a colaboração dos associados da ACICB,
desta vez, daqueles cujos estabelecimentos se situam na Avenida 1º de
Maio, Rua Dadrá, Rua de São Tiago
e Rua do Espírito Santo, em Castelo
Branco.
As cores, as formas, o lay-out, a
decoração, os equipamentos de exposição, os produtos, a comunicação
visual e a sinalização são elementos
explorados, percebidos pela visão
do consumidor, através dos quais,
constroem os seus sentimentos e
emoções para com cada loja. Dessa
forma, o vitrinismo assume-se como
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uma ferramenta de merchandising
cada vez mais importante para as
empresas. Esta é uma das informações
transmitidas aos alunos do Curso de
Design de Interiores e Equipamentos
que se empenharam na construção

de montras para os estabelecimentos
Casa Chique, Farmácia Nuno Álvares, Gloss, Imobiliária SGH Ling,
Sabores de Chá, Salão de Cabeleireiro
Marina II, Vogue e X-Intimo.
José de Sousa, proprietário da loja

Vogue, é um dos empresários que
sempre se associa a esta iniciativa,
situação que justifica com o facto de
“gostar de ver sangue novo e gente
nova, ao mesmo tempo que motiva
os alunos”. De igual forma, José
de Sousa considera que esta é uma
oportunidade para mostrar “aos consumidores que as lojas de rua também
podem ter montras bonitas”.
Esta opinião é partilhada por Dina
Peres, proprietária da loja Gloss. Para
a empresária, “estas são iniciativas de
muito mérito, porque para além de
estarmos sempre a aprender com as alunas, esta é também uma oportunidade
delas mostrarem o seu trabalho e a sua
criatividade”. Estes são, aliás, os pontos
de destaque para Dina Peres, a qual
indicou que o resultado final “superou
largamente as expetativas que tinha”.
Todas as montras integradas nesta
ação estiveram expostas até dia 16 de
junho.

educação
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Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense

“Ó Gente da Minha Escola”
“Ó Gente da Minha Escola” foi o
nome atribuído à atividade dinamizada pela ETEPA – Escola Tecnológica
e Profissional Albicastrense, no dia 23
de junho.
A apresentação da escola foi o
objetivo desta atividade, que integrou
uma mostra de trabalhos realizados
pelos alunos e vários testemunhos na
primeira pessoa de atuais e antigos
estudantes da ETEPA.
Apresentando-se como uma escola
dinâmica e próxima dos alunos e das
mais diversas entidades albicastrenses
que ao longo dos anos têm colaborado
na formação profissional dos jovens, a
ETEPA conta com uma oferta educativa cada vez mais vasta e abrangente.
Aos já existentes cursos de Artes
Gráficas, Animador Sociocultural,
Serviços Jurídicos e Comunicação,
marketing, relações públicas e publicidade, juntam-se os cursos de Auxiliar
Protésico e Ótica Ocular. Estes cursos
profissionais enquadram-se no nível
IV, com atribuição de equivalência ao
12º ano.
Outra das novidades introduzidas
é a disponibilização de CEF’s de nível
II, os quais atribuem equivalência ao
9º ano de escolaridade. A ETEPA

encontra-se a receber inscrições para o
CEF de Assistente Familiar e de Apoio
à Comunidade ou no CEF de Operador de Pré-impressão (Artes Gráficas).
A sessão de abertura foi conduzida
pela Diretora Pedagógica, Cristina
Granada que salientou as características humanas do trabalho levado
a cabo pela instituição que dirige.
“Quando falo na ETEPA, quando falo
na ACICB, quando falo em concelho
de Castelo Branco, quando falo em
educação e quando falo em ensino
profissional, refiro-me a pessoas. E
quando referimos estas instituições,
assim como todos os nossos restantes

parceiros que acolhem estudantes em
formação em contexto de trabalho,
estamos a referir pessoas”, indicou
Cristina Granada que no decorrer da
atividade manifestou o seu “agradecimento por toda a colaboração recebida
e trabalho desempenhado por todas
as instituições e pessoas envolvidas no
processo de formação dos alunos da
ETEPA”.
Em representação da ACICB Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa esteve o Presidente da
Assembleia Geral, Alfredo da Siva
Correia. Para o dirigente, “os jovens
precisam de se preparar bem para vida

profissional e estes jovens alunos da
ETEPA estão no ambiente ideal para
essa preparação. A ETEPA não é um
estabelecimento de ensino muito grande e por isso mesmo é uma família.
Tem todas as condições para preparar
bem os jovens”.
Para além da presença de atuais e
antigos alunos desta instituição, a atividade contou ainda com a presença e
testemunho de várias entidades que, ao
longo dos anos, têm colaborado com
a escola através da disponibilização de
formação em contexto de trabalho.
Cada uma das entidades partilhou
com a plateia as experiências de receber
nas suas instalações alunos formados na
ETEPA, situação que, unanimemente,
foi classificada de “muito positiva”.
Outra das apreciações que mereceu
destaque por parte destes parceiros foi
a excelente preparação dos alunos que
recebem para a realização de estágios,
os quais sempre se mostram proativos e
interessados na aprendizagem prática.
A atividade terminou com uma
visita ao Cybercentro de Castelo
Branco onde se encontra patente uma
exposição de trabalhos realizados no
decorrer de três módulos do Curso de
Artes Gráficas, pelos alunos de 1º ano.

apenas o culminar de um trabalho que
foi feito ao longo dos anos e, portanto,
não devem estar preocupados”.
O presidente da Junta de Freguesia de
Castelo Branco, Jorge Neves, fez questão
de referir que este é o “fim de um percurso em que a ETEPA está de parabéns
porque cumpriu a sua missão, a missão
de formar, de ensinar, de preparar e de
dar aos alunos todas essas capacidades
para poderem ingressar no mundo do
trabalho ou, porventura, continuar para
o Ensino Superior”.
Leopoldo Rodrigues, diretor do
Instituto do Emprego e Formação
Profissional de Castelo Branco, lembrou os tempos que passou na ETEPA

enquanto docente. “Sei a importância
que a ETEPA tem para a formação, sei
a importância que a ETEPA tem para a
formação de pessoas para o mercado de
trabalho e sei também a importância que
a ETEPA teve naquilo que foi o prosseguimento de vida de muitos jovens que
frequentaram a ETEPA. A ETEPA tem
um lema e esse lema é a proximidade”,
referiu o atual diretor do IEFP.
Cristina Granada, diretora pedagógica da ETEPA conduziu a sessão de
abertura tendo deixado uma palavra
individual de agradecimento a cada
entidade presente, não só na sessão de
abertura mas também no painel de
júris.

finalistas da ETEPA

Alunos com provas dadas
Os alunos finalistas da ETEPA –
Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense apresentaram entre os dias 28
e 29 de junho as suas Provas de Aptidão
Profissional (PAP’s). Estas provas são os
trabalhos desenvolvidos pelos alunos
no último ano de curso onde estes dão
provas das matérias aprendidas ao longo
de toda a formação académica. Ao todo
foram quase duas dezenas de alunos
envolvidos, ligados aos cursos de Artes
Gráficas e Comunicação, marketing e
relações públicas.
As apresentações decorreram nas
instalações da ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da Beira Baixa
pelo que a sessão de abertura contou
com a presença do seu presidente da
Direção, Adelino Minhós. Nas palavras
que dirigiu à plateia, o dirigente lembrou
que “a formação é para nós essencial
para um desenvolvimento harmonioso
da economia em geral. Nesse sentido,
tomámos as rédeas num papel ativo e há
24 anos criámos a ETEPA. Eu diria mais,

quando foi constituída esta associação
empresarial em 1911, um dos principais
objetivos na base da sua constituição
foi exatamente formar as pessoas que,
na altura, estavam muito vocacionadas
para a agricultura”. Também os alunos
finalistas foram visados nas palavras do
presidente da direção, desejando “boa
sorte para a defesa e também boa sorte
para a próxima etapa. Tanto para os que
vão ingressar no Ensino Superior, como
para os que vão para o mercado de trabalho desejo o maior sucesso”.
Fernando Raposo, Vereador da
Câmara Municipal de Castelo Branco
marcou presença na sessão de abertura
tendo deixado uma “palavra de apreço
em nome da Câmara, pelo contributo
que a ACICB e a ETEPA têm dado ao
município para o desenvolvimento do
comércio e da atividade económica mas
também por via da ETEPA para a formação dos nossos jovens. A formação é
imprescindível para o nosso futuro”. Aos
alunos, o vereador relembrou que “este é
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Atualidade
Formação-Ação

Inovação e mudança
O início de 2016 foi marcado pela abertura de candidaturas no âmbito da medida
Formação-Ação. A medida
tem como objetivo específico
intensificar a formação para a
reorganização e melhoria das
capacidades de gestão, apoiada em temáticas associadas à
inovação e mudança.
Neste enquadramento, e
dando cumprimento a uma
das suas principais missões
que é defender os direitos
dos setores empresariais do
comércio e serviços, promover o seu desenvolvimento e
progresso e dotá-los de meios
que possibilitem responder
aos novos desafios que se colocam, a ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa, apresentou duas
candidaturas que se encontram em fase de aprovação,
uma junto da CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e outra com o
CEC – Conselho Empresarial
do Centro/CCIC – Câmara

de Comércio e Indústria do
Centro.
Este projeto pretende colocar à disposição das empresas participantes, consultores
especializados nas áreas de
gestão e organização, marketing, qualidade, estratégia
empresarial e internacionalização, entre outras, de forma
a ajudar a melhorarem o

seu desempenho em áreas
essenciais para o seu desenvolvimento, nomeadamente,
Desempenho Organizacional
e de Recursos Humanos;
Qualidade; e Internacionalização.
Este apoio em consultoria
individualizada engloba a
realização de um Diagnóstico
de Necessidades nas empresas

participantes e a definição
de um Plano de Ação que
as ajude a eliminar os eventuais problemas e potenciar
as oportunidades detetadas.
Para a implementação do Plano de Ação que for definido
em conjunto com os empresários/gestores, as empresas
terão também o apoio dos
consultores do projeto.

Para além do apoio em
consultoria individualizada,
estes projetos incluem ainda a realização de Ações de
Formação em áreas que se
considerem “chave” para o
cumprimento dos objetivos
dos Planos de Ação que forem
definidos para cada uma das
empresas participantes e para
o aumento do desempenho
global dos seus colaboradores.
No âmbito da candidatura
à medida Formação-Ação realizada junto do CEC – Conselho Empresarial do Centro/
CCIC – Câmara de Comércio e Indústria do Centro, a
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira
Baixa levou a cabo, no dia 25
de maio, uma sessão de esclarecimento dirigida a todos os
associados. Outros que não
tenham participado na sessão
e que estejam possivelmente
interessados em integrar esta
candidatura poderão solicitar
mais informações junto dos
serviços da ACICB.

Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa

Marketing Digital em análise
As potencialidades das
novas tecnologias ao serviço das empresas estiveram
em destaque no workshop
de marketing digital que
teve lugar dia 02 de março
nas instalações da ACICB
– Associação Comercial
e Empresarial da Beira
Baixa.
Perante uma sala repleta
de empresários, Miguel
Chaves, membro da Direção da ACICB reforçou a
importância das ferramentas
digitais na comunicação das
empresas com os seus clientes, motivo que impulsionou a ACICB a levar a cabo
esta ação. Segundo referiu,
“na ACICB tentamos sempre e cada vez mais apostar
neste tipo de ações, porque
aprendemos aqui hoje um
julho 2016

tema muito importante, que
abre uma janela para conti-

nuarmos depois a trabalhar,
para que possamos cada vez

mais crescer, aprendendo
sempre com estas ações”.

Tendo por base a utilização do marketing tradicional em comparação com o
marketing digital, na sessão
foram identificadas em que
alturas devem ser usadas as
ferramentas digitais e quais
melhor se aplicam em cada
momento.
Os participantes foram
ainda introduzidos a novos
temas como os micro-sites
ou as landing pages que
atuam como uma oportunidade de despertar o interesse
do cliente, captando novas
oportunidades de negócio.
De igual forma, todas as
ferramentas foram apresentadas com a introdução de
exemplos que permitiram
também dar conta do retorno do investimento no
Marketing digital.
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ASSEMBLEIA GERAL ACICB

Associação respira saúde
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa aprovou
unanimemente as contas relativas ao
ano de 2015, as quais foram apresentadas em Assembleia Geral Ordinária,
que reuniu dia 16 de março. A ACICB encerrou o ano passado com um
saldo positivo próximo dos dois mil
euros, valor este que transitará para
o fundo associativo da ACICB após
aprovação unânime pela assembleia.
Na presença de todos os membros da Direção da ACICB, Adelino
Minhós, presidente da Direção apresentou a todos os associados presentes
o relatório de atividades levadas a
cabo por esta associação no decorrer
do ano transato. Nas palavras do
dirigente, “o ano de 2015 decorreu
dentro da normalidade naquilo que a
associação se tinha proposto”, tendo
destacado “o número de seminários e
workshops realizados com o intuito
de formar os nossos associados em
relação à legislação que vai surgindo e no sentido de fortalecer a sua
atividade”. Também merecedoras de
destaque no ano passado foram as
atividades realizadas por ocasião do
Natal, as quais “foram sobejamente
faladas pela cidade e tiveram uma
grande dinâmica com a ajuda da introdução da Roda Gigante”, referiu.
Adelino Minhós afirmou ainda que
“ao nível das atividades realizadas,

foi estabelecido um calendário que
vamos seguindo, cada vez com mais
impacto numa ou noutra atividade, e
no qual introduzimos pontualmente
outras iniciativas”.
O presidente da Direção abordou
ainda o tema da formação profissional. “Este ano realizámos pouca
formação, simplesmente porque o
quadro comunitário a ela destinado
ainda não abriu”, indicou acrescentando que, em 2016 se prevê inverter
esta situação, estando “aberta uma
medida Formação-Ação à qual nos
estamos a candidatar”. A este respeito, o dirigente acrescentou ainda que
a ACICB “tem vindo a concorrer a
todas as medidas que vão aparecendo

e que podem trazer mais-valias para o
tecido empresarial, das quais se destaca o Comércio Investe que está no
terreno e que estamos a desenvolver
com 16 associados”.
Adelino Minhós salientou que
“juntamente com os nossos parceiros, tudo temos feito para trazer os

financiamentos possíveis para a nossa
região, para a ACICB e consequentemente para os nossos associados”, os
quais têm sido determinantes na ação
da ACICB.
O segundo ponto da ordem de
trabalhos incidia na deliberação sobre
os valores das joias e quotas. Apesar
dos valores se manterem inalterados
há vários anos, a direção da ACICB
manifestou a opinião de que a situação económico financeira sentida no
país, não é ainda favorável ao tecido
empresarial pelo que foi proposta a
manutenção dos montantes até aqui
praticados. A proposta da direção foi
aceite por unanimidade, não existindo qualquer alteração aos valores da
joias e das quotas no ano de 2016.
A ordem de trabalhos previa ainda
a discussão de outros assuntos, na
qual se incluiu a aprovação ou não
do orçamento para 2016, tendo este
sido igualmente aprovado por unanimidade.

PLANO DE FORMAÇÃO 2016
FORMAÇÃO NÃO FINANCIADA

A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa na impossibilidade de, até ao momento, submeter candidatura ao financiamento para formação gratuita,
decidiu em parceria com a entidade formadora ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense, avançar com a realização de formação não financiada em
diversas áreas.

Esta decisão surge no seguimento das mais diversas solicitações que temos tido, permitindo às empresas nossas associadas que cumpram a obrigação legal de facultar
formação aos seus colaboradores num mínimo de 35 horas anuais.
Estas Formações Modulares Certificadas são unidades de formação de curta duração (UFCD), integradas no Catálogo Nacional de Qualificações, de 25 ou 50 horas, para
ativos empregados das empresas associadas da ACICB, em horário laboral e/ou pós-laboral.

INSCREVA-SE JÁ
AÇÃO
Segurança e higiene do trabalho
Atendimento

NÍVEL

Nº HORAS

2/4
2/4

50
50

CUSTO
SÓCIOS
70€
70€

CUSTO NÃO
SÓCIOS
130€
130€

Para mais Informações e Inscrições: ACICB – Rua Senhora da Piedade, Lote 4-A-1º, 6000-279 Castelo Branco
telefone: 272 329 802 – telemóvel: 910 286 518 – e-mail: elisabetetoscano@hotmail.com
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Reportagem
Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa

105 anos ao serviço dos Associados
A 16 de abril a ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da Beira Baixa
assinalou mais um momento de destaque na sua história com a comemoração
do seu 105º aniversário. Um Jantar e um
Baile de Gala foram os eventos escolhidos para celebrar a atividade centenária
da ACICB, os quais contaram com a
presença, aproximada, de 70 pessoas entre associados e entidades albicastrenses.
No jantar, que decorreu no Salão Nobre do Museu Francisco Tavares Proença
Júnior, em Castelo Branco, Adelino Minhós, presidente da Direção da ACICB
fez questão de saudar todos os presentes
recordando que comemorar o 105º
aniversário de qualquer instituição não
é uma tarefa fácil. “Há 5 anos que não
fazíamos qualquer celebração, fizemo-lo
por ocasião do 100º aniversário, com o
lançamento de um livro comemorativo
dessa data, e agora passados 5 anos, em
conjunto com a Direção que me orgulho
de presidir, achámos que era pertinente
e oportuno assinalarmos esta data”, esclareceu o dirigente, acrescentando que
“celebrar de uma forma condigna seria
importante para a região e para a instituição”, motivo pelo qual a escolha recaiu
sobre a realização de um Baile de Gala.
Adelino Minhós desvendou ainda
aquele que, para si, é um dos segredos
da longevidade da instituição que representa desde há 6 anos. “Se tivesse que
escolher uma palavra-chave para estes
105 anos, essa palavra seria proximidade.
A associação ainda hoje se pauta por
uma grande proximidade com os seus
associados e parece-me que esse será, em
conjunto com muitos outros motivos,
a principal causa para uma instituição
durar tantos anos”, indicou.
O dirigente não esqueceu o apoio
e a colaboração prestada, quer pelos
associados da ACICB, quer pelas mais
variadas instituições, considerando que
“todos juntos somos mais fortes, todos
juntos defendemos os mesmos interesses
em prol do desenvolvimento sustentável
da nossa região e só assim é possível
conseguir melhorar a nossa economia e
a nossa qualidade de vida”.
Igualmente presente neste evento esteve Luís Correia, presidente da Câmara
Municipal de Castelo Branco. Segundo
o autarca, “o que nós temos visto é uma
ACICB com dinâmica, a fazer ações, a
saber trazer para a associação os empresários e acho que isso é de louvar. Por
isso dou os meus parabéns à ACICB,
por esse trabalho de dinamismo, quer do
julho 2016

comércio, quer da atividade económica
da nossa região. Nós precisamos destas
associações que ajudem a fazer o nosso
caminho para o futuro, para o nosso
desenvolvimento”. Perante todos os
presentes, Luís Correia acrescentou, “em
nome da Câmara Municipal de Castelo
Branco, temos de agradecer a parceria e
o trabalho que temos feito em conjunto
com a ACICB, neste caso em concreto,
na atividade de dinamização do comércio na cidade de Castelo Branco. Agradeço por todo o trabalho que tem sido feito
pela nossa economia, nomeadamente
todo o trabalho de formação, todo o
trabalho de acompanhamento e de apoio
aos associados da ACICB porque ao fazer
esse trabalho estão também a incentivar
a economia da nossa região”, destacou.
O presidente da Câmara Municipal
sublinhou que “esta é a nossa forma de
estar com as associações e, felizmente,
temos conseguido todos dar as mãos
e acho que Castelo Branco deve estar
honrado destas associações”.
Criada em 1911 enquanto Associação Comercial e Industrial de Castelo
Branco, a ACICB tem vivido diversas
alterações ao longo destes 105 anos de
existência, as mais significativas pelo
alargamento da sua ação a outros concelhos do distrito de Castelo Branco
abrangendo, atualmente, os concelhos
de Castelo Branco, Vila Velha de Ródão,
Idanha-a-Nova, Penamacor, Oleiros e
Proença-a-Nova.
A ação da ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da Beira Baixa sempre se pautou pela prossecução
do desenvolvimento e dinamização
da região em que se encontra inserida.
Essa ação passa, inevitavelmente, pelo
apoio prestado à sua massa associativa
composta por mais de um milhar de
comerciantes e empresários.

