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ACICB LEVOU EMPRESÁRIOS AO CHILE E ARGENTINA
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A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa realizou uma
missão empresarial ao Chile e à Argentina. Várias dezenas de empresários tiveram
oportunidade de descobrir novos mercados e de se reunirem com o Ministro das
Obras Públicas do Chile. Págs.6 e 7
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Destaque

Editorial
Sete anos passaram desde que a massa associativa da ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa decidiu em sufrágio confiar a um grupo de empresários, o
qual tive a honra de presidir, os destinos desta
instituição.
Foram sete anos de muito trabalho em que
o grupo que me acompanhou procurou conduzir a ACICB por novos desafios e
novos horizontes. Durante este período tivemos a felicidade de poder celebrar o
centenário desta Associação que hoje se encontra com mais vida do que nunca.
A data não passou em branco e não ficará esquecida pois foi assinalada com o
lançamento de um livro que fará perdurar no tempo, a história da ACICB. No
decurso deste tempo ainda festejámos o 105º aniversário que ficou marcado pela
realização de um Baile de Gala. Aos 105 anos, a ACICB tem um maior património, uma vez que apostámos na compra de um veículo Volkswagen Pão-de-Forma
para apoiar, sobretudo, na divulgação das nossas atividades e também na compra
de um outro veículo que nos permite as deslocações aos restantes concelhos de
abrangência da associação.
Orgulhamo-nos de ter servido os nossos associados e a cidade albicastrense
com a afirmação dos Dias Templários de Castelo Branco e das atividades de Natal
que são, hoje em dia, dois acontecimentos marcantes da vida da cidade onde se
encontra a sede da ACICB. Mas esta não foi a única a sentir o pulsar desta associação.
Em 2015, a ACICB alargou a sua área de abrangência. Para além dos concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão, também chegámos aos comerciantes e empresários dos concelhos de Penamacor, Proença-aNova e Oleiros.
Na história destes sete anos também se encontra o desejo e a aposta em novos
horizontes que procurámos alcançar com a realização de Missões Empresariais.
Foram três: a Moçambique em 2012, à China em 2014 e ao Chile e Argentina
no final do ano passado. Tarefas ambiciosas que nos orgulhamos de ter realizado
com sucesso.
A estas atividades que aqui destaco, muitas outras se juntaram como é o caso
das campanhas de promoção do Comércio de Proximidade, das Reuniões Gerais
de Associados, passagens de modelos, ações de vitrinismo e ainda de inúmeros
workshops, seminários e conferências.
De igual forma, não posso deixar de referir as parcerias que fomos realizando
e mantendo com as mais diversas entidades, as quais sempre se mostraram disponíveis para colaborar com a ACICB. Saliento e agradeço à Câmara Municipal de
Castelo Branco que teve um papel determinante na ação da ACICB ao permitir e
apoiar muitas das nossas ideias. Uma das realizações que a autarquia nos permitiu
alcançar foi a mudança de instalações por ter sido protocolada a cedência de um
edifício que após intervenção será a nova casa desta associação.
Neste campo também a ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense foi contemplada com a cedência por 20 anos a título gratuito de umas
novas instalações. Aliás, os destinos da ETEPA foram também uma das principais
preocupações no decorrer deste período. Fizemos por nunca nos esquecermos
desta escola e por melhorarmos tudo o que estivesse ao nosso alcance.
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa conseguiu, ao
longo destes sete anos, levar a cabo a sua nobre missão de apoiar e promover o Comércio de Proximidade. Tal não teria sido possível sem o apoio e a colaboração de
todos os Associados e por isso, para vós, uma especial palavra de agradecimento.
Por fim, quero e devo agradecer ao grupo que comigo, na qualidade de presidente da Direção, trabalhou e honrou o nome da ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa. Foram sete anos de muito trabalho e muitas conquistas para as quais o vosso contributo foi determinante.
Lembro que se aproxima mais um período eleitoral, pelo que apelo a uma
participação ativa de todos, de modo a usarem a vossa influência positiva nas
atividades e representações que concretizamos, em prol de uma associação mais
dinâmica e mais assertiva na defesa dos interesses dos Associados da ACICB.
A todos, o meu sincero bem-haja.
Adelino Minhós, Arq.
Presidente da Direção da ACICB
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Regulamento Eleitoral
PARA OS ÓRGÃOS SOCIAIS DA ACICB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE
CASTELO BRANCO, IDANHA-A-NOVA E VILA VELHA
DE RÓDÃO
CAPÍTULO I
OBJECTO
Artigo 1º (Objecto)
O presente Regulamento aplica-se à eleição dos órgãos sociais
da ACICB – Associação Comercial, Industrial e Serviços de Castelo
Branco, Idanha-a-Nova e Vila Velha de Ródão.
CAPÍTULO II
ABERTURA DO PROCESSO
ELEITORAL
Artigo 2º (Abertura e publicitação)
1. O processo eleitoral para os órgãos sociais da ACICB será
aberto com a convocação pelo Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, com antecedência mínima de 30 dias, por meio de comunicação postal ou electrónica dirigida a todos os sócios efectivos ou
de anúncio público em jornais regionais.
2. Da convocatória constará o dia, hora e local da Assembleia
Eleitoral, bem como a data limite para a presentação de candidaturas
aos órgãos e cargos sociais a preencher por eleição.
Artigo 3º (Cadernos eleitorais)
1. A Mesa da Assembleia Geral afixará a lista dos sócios
efectivos, no pleno gozo dos seus direitos, depois de rubricada pelo
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, nos vinte dias antecedentes
à data da realização do acto eleitoral.
2. Qualquer eleitor poderá reclamar por escrito, até quinze dias
da data da Assembleia Eleitoral, de qualquer irregularidade patente
nos cadernos eleitorais.
3. As reclamações apresentadas serão apreciadas, pela Mesa
da Assembleia Geral, em reunião expressamente realizada para o
efeito, no dia subsequente ao fim do prazo mencionado no número
anterior, procedendo na mesma reunião às eventuais correcções e
afixando de imediato os cadernos eleitorais.
4. Os cadernos eleitorais rectificados em função da procedência
de eventuais reclamações, será definitivo e servirá para descarga e
verificação da votação.
CAPÍTULO IV
APRESENTAÇÃO
DE CANDIDATURAS
Artigo 4º (Candidaturas)
1. A apresentação de candidaturas será feita ao Presidente da
Mesa da Assembleia Geral até quinze dias antes do acto eleitoral.
Findo esse prazo não serão aceites quaisquer candidaturas.
2. As candidaturas para todos os órgãos sociais deverão
ser subscritas por um número mínimo de cinquenta sócios
efectivos, no pleno uso dos seus direitos, e assinadas por todos
os candidatos.
3. As candidaturas serão sempre apresentadas em nome
do sócio com a indicação obrigatória do nome do seu representante.
4. Nas listas serão sempre indicados os cargos para que os
candidatos são propostos e devem ser constituídas para a Direcção
por 1 Presidente, 1 Vice – Presidente, 5 Vogais efectivos e 2 Vogais
suplentes, para a Mesa da Assembleia Geral por 1 Presidente, 1
Vice – Presidente e 1 Secretário e para o Conselho Fiscal por 1
Presidente, 1 Vice – Presidente e 1 Relator.
5. Até ao décimo segundo dia anterior ao acto eleitoral, o
Presidente da Mesa da Assembleia Geral elaborará uma relação
de candidaturas aceites da qual constará o nome do associado e
do seu representante, o órgão para que é proposto e o cargo a que
é candidato.
6. A partir da relação a que se refere o número anterior, o
Presidente da Mesa da Assembleia Geral mandará elaborar as listas
das candidaturas respectivas, que serão afixadas na sede da associação.
7. Os associados candidatos de cada uma das listas admitidas
poderão, se assim o entenderem, apresentar e fazer divulgar os seus
programas eleitorais.
CAPÍTULO V
ACTO ELEITORAL
Artigo 5º (Assembleia Eleitoral)
1. A Assembleia Eleitoral é convocada pelo Presidente da Mesa
da Assembleia Geral.
2. Compõem a Assembleia Eleitoral todos os sócios efectivos
com as quotas regularizadas, inscritos até 3 meses da data da afixação
dos cadernos eleitorais provisórios.

Artigo 6º (Mesa da Assembleia Eleitoral)
A Mesa da Assembleia Eleitoral é constituída pelo Presidente
e pelo Secretário da Assembleia Geral e por um escrutinador por
eles escolhido de entre os sócios efectivos.
Artigo 7º (Competências da Mesa
da Assembleia Geral)
1. Compete à Mesa da Assembleia Eleitoral:
a) Dar baixa dos votantes nos cadernos eleitorais;
b) Proceder à abertura e encerramento das urnas;
c) Efectuar os escrutínios e apurar os resultados;
d) Proclamar os resultados apurados.
Artigo 8º (Delegados)
Cada lista poderá indicar até dois representantes para acompanharem todos os actos da eleição, os quais, se assim entenderem,
assinarão a acta da Assembleia Eleitoral.
Artigo 9º (Votação)
1. A votação decorrerá no dia agendado, durante o período
das 15,00h às 20,00h.
2. A votação realiza-se por sufrágio secreto
3. A verificação sobre a admissibilidade da capacidade eleitoral será feita na Secretaria da associação imediatamente antes
do acto eleitoral.
4. Os boletins de voto serão em papel de cores diferentes,
conforme o órgão a que se destinam e entregues, no acto eleitoral,
ao Presidente da Mesa, dobrados em quatro.
5. A votação far-se-á separadamente para cada um dos órgãos
sociais, em urnas diferenciadas e claramente identificadas.
6. A votação recairá sobre listas completas de candidatos.
7. É permitido o voto por delegação passada a outro sócio ou
representante, até ao máximo de dez por votante, desde que devidamente autenticada por carimbo ou reconhecimento notarial.
Artigo 10º (Voto por correspondência)
1. É admitido o voto por correspondência aos sócios efectivos
que o solicitem por fax, mail ou carta, até quinze dias da data
marcada para a Assembleia Eleitoral.
2. O voto por correspondência obedecerá às seguintes regras:
a) Serem os votos dobrados em quatro e remetidos em sobrescrito
fechado, por correio registado, com a indicação exterior do número
e nome do sócio efectivo;
b) No mesmo sobrescrito será incluída uma carta autenticada com
a assinatura e o carimbo ou reconhecimento notarial;
c) O sobrescrito será endereçado ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral da Associação e só será aberto durante o acto
de escrutínio, sendo o voto lançado nas respectivas urnas, depois
de descarregado o nome do sócio efectivo no caderno eleitoral.
Artigo 11º(Apuramento do acto eleitoral)
1. Logo que seja encerrada a votação, proceder-se-á ao
apuramento final, através da contagem de votos entrados nas
urnas, correspondentes às descargas efectuadas nos cadernos
eleitorais. A lista eleita será a que tiver maioria simples dos votos
expressos válidos.
2. A proclamação da lista vencedora será feita logo que
terminado o apuramento.
3. Concluído o acto eleitoral será lavrada a respectiva acta
da qual constarão obrigatoriamente os resultados eleitorais e
quaisquer ocorrências extraordinárias que se hajam verificado.
Artigo 12º (Impugnação)
1. O acto eleitoral pode ser impugnado se a reclamação:
a) Se basear em irregularidades processuais;
b) Se for fundamentada e apresentada, por escrito, até três dias
após o encerramento da Assembleia Eleitoral.
2. A impugnação será apresentada ao Presidente da Mesa
da Assembleia Geral, que apreciará da validade dos fundamentos
apresentados.
3. Havendo fundamento, o Presidente da Mesa convocará
expressamente, nos oito dias seguintes, a Assembleia Geral Extraordinária, da impugnação e decisão em última instância.
Artigo 13º (Posse)
Os membros eleitos para os diversos cargos nos órgãos sociais
deverão tomar posse, perante o Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, em exercício, até ao 30º dia após a realização da sua eleição.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 14º (Entrada em vigor)
O PRESENTE REGULAMENTO Eleitoral, aprovado
em Assembleia Geral em 28/Março/2012, entra imediatamente
em vigor.
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acordo com a câmara de castelo branco

ACICB com novas instalações
A ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa celebrou, no
passado dia 05 de janeiro de 2017, um
contrato de comodato com o Município
de Castelo Branco para instalar os seus
serviços no imóvel situado na Av. Nuno
Alvares, nº 12, em Castelo Branco.
Pelo contrato, o Município de Castelo Branco cedeu a título gratuito e
exclusivo durante vinte anos, o imóvel
que tem por destino a instalação futura
da sede da ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa.
O mesmo foi assinado em representação da ACICB pelo Presidente da
Direção, Adelino Minhós e pelo Vogal
Efetivo, João Dias e por Luís Correia,

Presidente da Câmara Municipal de
Castelo Branco.
Esta iniciativa insere-se numa estratégia de cooperação e parceria com
entidades locais, tendo como objetivo
a prestação de melhores serviços à

população, com uma efetiva redução
de custos. Neste sentido, a ACICB
regozija-se e manifesta o seu agradecimento ao Município de Castelo
Branco, pela generosidade e espírito
de colaboração demonstrados.

Oportunamente, após as necessárias obras a levar a efeito sob a responsabilidade da Associação, proceder-se-á
à inauguração das novas instalações
da ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa.

instalações cedidas pela autarquia

ETEPA ganha nova escola
A ETEPA – Escola Tecnológica e
Profissional Albicastrense tem novas
instalações localizadas na antiga escola
primária Horta d’Alva. As instalações
foram cedidas pela Câmara de Castelo
Branco à ETEPA – Escola Tecnológica e
Profissional Albicastrense em protocolo
celebrado em agosto de 2014 entre a
autarquia albicastrense e a Direção da
ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa. O protocolo
prevê a cedência das instalações à ETEPA, a título gratuito, por um período
de 20 anos.
Para adequação do espaço às exigências do Ministério da Educação,
as instalações foram alvo de obras de
remodelação cujo valor ascendeu a 170
mil euros. Estas obras culminaram,
no passado dia 15 de fevereiro, com a
inauguração das novas instalações e a
sua apresentação à comunidade escolar
e demais entidades envolvidas.
Adelino Minhós, presidente da
Direção da ACICB, aproveitou a sessão de inauguração para mostrar a sua
felicidade pela realização deste projeto,
afirmando que “É a reabilitação possível, baseada na adaptação do imóvel às
novas necessidades…Fomos pioneiros
nesta reabilitação, pela remodelação de
património do Estado a ser utilizado por
uma instituição privada”. O dirigente
referiu ainda que “O projeto inicial previa à construção de mais três salas, mas
os recursos financeiros não suportavam
esse encargo, pelo que se optou pela

requalificação e a reabilitação essencial
à função da ETEPA, mantendo os dois
polos em funcionamento”.
O presidente da Câmara de Castelo
Branco, Luís Correia, justificou a celebração do protocolo para cedência das
instalações com “a ETEPA é uma escola
sustentável e ao fim de 25 anos merece o
que está aqui a acontecer. Nunca estando
dependente de subsídio da Câmara,
digo hoje aqui, que se conquistam estas
instalações é porque fizeram por isso ao
longo de muito tempo com os pés bem
assentes na terra. As coisas conquistam-se
com força, futuro, e sustentabilidade”.
O autarca referiu ainda que “a ETEPA
é uma escola profissional que continua a
desempenhar funções importantíssimas,
nomeadamente nas qualificações dos
nossos jovens, qualificações profissionais
que continuam a ser importantes para o
município”.
Cristina Granada, diretora pedagógi-

ca da ETEPA, afirmou que “este é um
momento importante porque houve
vontade do Ministério da Educação por
esta Escola, bem como da Câmara, que
nos ajuda a fazermos melhor pelos públi-

cos que servimos”. A diretora agradeceu
também “a todos os apoios financeiros,
concedidos em todos os níveis, europeu,
nacional e municipal e o apoio cedido
pela direção da ACICB” e salientou “o
grande entrosamento que a ETEPA tem
com a cidade e com a região”, destacando
que “mais de 50% dos alunos que terminaram o seu curso profissional, no ano
passado, entraram no ensino superior”.
A ETEPA foi fundada em 1992 pela
ACICB, tendo sido responsável pela
formação de centenas de alunos ao longo
dos seus quase 25 anos de atividade. A
par da sessão de inauguração das novas
instalações decorreu ainda a entrega de
diplomas aos alunos que terminaram os
seus estudos naquela instituição no ano
letivo 2015/2016.
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Destaque
ACICB, IEFP e segurança social

Apoios à contratação
em sessão de esclarecimento
Os apoios à contratação
que as empresas têm ao seu
dispor estiveram em destaque,
no passado dia 26 de julho,
nas instalações da ACICB
– Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa.
Em parceria com o Instituto
do Emprego e Formação
Profissional de Castelo Branco
e com a Segurança Social, a
ACICB realizou uma sessão de
esclarecimento com o objetivo
de elucidar todos os presentes
a respeito dos apoios existentes
à contratação, nomeadamente, os apoios do IEFP e da
Segurança Social.
A sessão de abertura contou com a presença de Adelino
Minhós, presidente da Direção da ACICB, que salientou
a importância destas sessões
para se ter conhecimento “das
leis gerais e, em específico
sobre as medidas de incentivo
à criação de emprego. Desde
logo porque ajudam as empresas a aumentar os seus quadros

Caixa Económica Montepio Geral

e ajudam as pessoas a entrar
no mundo do trabalho e por
isso têm sido das medidas
mais eficazes no que diz respeito ao apoio à economia”.
Leopoldo Rodrigues, diretor do Instituto do Emprego e
Formação Profissional de Castelo Branco também dirigiu
algumas palavras aos presentes
na sessão de esclarecimento,
tendo revelado a origem da
realização desta atividade.
“Constatámos que os empresários da nossa região não
estão a usufruir plenamente
destas medidas e por isso
decidimos aqui fazer um re-

forço da sua importância e da
forma como os empresários as
podem usar e como se podem
candidatar”, indicou. Da parte
do IEFP foram apresentadas
o Estágio Emprego, a medida
Reativar e ainda a medida
Emprego Jovem Ativo.
O Instituto da Segurança
Social deu a conhecer a Dispensa de Pagamento de Contribuições à Segurança Social.
A ACICB encontra-se ao
dispor de todos os empresários
para a realização, submissão e
acompanhamento de candidaturas aos apoios destacados
nesta iniciativa.

ACICB promove

Sessão informativa sobre Marcação
CE e Certificação de Produtos Sessão
A Marcação CE é uma
marcação obrigatória para
alguns produtos produzidos
e comercializados no Espaço
Económico Europeu desde
1985. Foi com base nesta
premissa e no conhecimento
da massa associativa da ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa
que o IAPMEI – Agência para
a Competitividade e Inovação,
I.P. propôs a realização da sessão informativa que decorreu
no passado dia 21 de setembro
de 2016.
Com o intuito de esclarecer
todos os seus Associados e restantes empresários presentes, a
ACICB acolheu esta iniciativa
a qual, nas palavras de Adelino
Minhós, presidente da Direção
da ACICB, “se encontrava
março 2017

revestida de uma grande importância na medida em que
interessa aos produtores, interessa aos que comercializam
e interessa aos consumidores
para que todos saibamos o que
está a ser vendido ou comprado”. Para o dirigente “importa
explicar e elucidar todas as empresas a respeito destas normas
uma vez que são exigidas em
determinadas circunstâncias

também no mercado interno
e não apenas nas vendas para
o estrangeiro, como por vezes
poderemos ser induzidos a
pensar”. O esclarecimento de
todos os empresários é, aliás,
a principal motivação para a
realização destas sessões que
“nos dão a conhecer muitas novas e úteis informações para o
dia-a-dia das nossas empresas”,
acrescentou Adelino Minhós.

ACICB celebra protocolo
em prol dos seus 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 celebrou um
protocolo de cooperação
com a Caixa Económica
Montepio Geral.
Entre outras vantagens,
este protocolo prevê a atribuição de condições 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.
Para melhor análise de todas
as vantagens inerentes a este
protocolo, remetemos em
anexo dois ficheiros com os
benefícios assegurados às
empresas nossas associadas e
aos seus colaboradores.
Para que possam beneficiar deste protocolo, as

empresas deverão ser sócios
ativos da ACICB, sendo que
se entende por “Sócio Ativo”
aquele que não apresente
uma dívida superior a 3 meses
de quotas à Associação. Será
obrigatório por parte do Associado, a apresentação junto
do Montepio da última quota
paga à ACICB, pela exibição do último recibo emitido. No que diz respeito aos
colaboradores de empresas
associadas da ACICB, estes
deverão apresentar recibo de
vencimento que comprove o
nome da empresa associada
da ACICB e a última quota
paga à ACICB pela entidade
patronal, pela exibição do
último recibo emitido.
Em caso de dúvida a respeito de qualquer aspeto
deste protocolo solicitamos
que entre em contacto com os
serviços da Associação através
do telefone 272 329 802,
pelo telemóvel 910 286 598
ou ainda através de e-mail
para o endereço acicb@acicb.
pt. De igual forma poderá
esclarecer todas as questões
presencialmente nos nossos
serviços localizados na Rua
Senhora da Piedade, em Castelo Branco.
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ACICB

I Feira de Economia Social da Região
de Castelo Branco
A Amato Lusitano – Associação
de Desenvolvimento, na sequência
da aprovação do Contrato Local
de Desenvolvimento Social – 3ª
Geração, denominado por Projeto
CEI – Capacitar, Empreender e
Incluir, organizou a I Feira de Economia Social da Região de Castelo
Branco, denominada Feira Social
IN, que decorreu nos dias 18 e 19
de novembro de 2016, na praça 25
de Abril e na Biblioteca Municipal
de Castelo Branco.
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira
Baixa, no intuito de promover
os seus serviços, participou como
expositor no espaço “Mostra So-

cial IN”. Este espaço permitiu às
Associações e a outras entidades

da Economia Social promover os
seus produtos e serviços junto da

comunidade em geral, por forma
a atrair investidores, contribuindo
para aumentar as sinergias locais
e nacionais e garantir uma maior
sustentabilidade financeira.
A Feira Social IN contou a
participação de representantes da
área social desde a escala regional
à escala internacional, assim como
financiadores, empreendedores e
empregadores ligados à Economia
Social, contando também com um
ciclo de seminários e um concurso
de ideias direcionado à área social.

Dinamizar

Medida de Formação-Ação para PME
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa,
dando cumprimento a uma das
suas principais missões que é defender os direitos dos sectores 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, submeteu
a 26.02.2016 uma candidatura
junto da CCP – Confederação do
Comércio e Serviços de Portugal,
a um projeto denominado “Dinamizar” – Formação-Ação para
PME no âmbito do Programa
Operacional Competitividade e
Internacionalização (POCI).
À candidatura n.º POCI-033560-FSE-000009 foi proferida
decisão de aprovação/audiência
prévia a 13.12.2016 e terá uma

duração máxima de 24 meses.
Este projeto pretende colocar
à disposição das 25 empresas participantes associadas da ACICB,
consultores especializados em
diversas áreas, de forma as ajudar
a melhorarem o seu desempenho
numa área essencial para o seu
desenvolvimento, nomeadamente
Desempenho Organizacional e de
Recursos Humanos.
Uma primeira fase, que conta
com a intervenção do consultor
responsável pela empresa, resultará
na elaboração de um Diagnóstico
de Necessidades e a definição de
um Plano de Ação que as ajude a
eliminarem os eventuais problemas
e potenciarem as oportunidades
detetadas.
Para além do apoio em consultoria individualizada, este projeto

A intervenção nas empresas é realizada em três fases:

englobará a realização de Ações de
Formação em áreas que se considerem “chave” para o cumprimento dos
objetivos dos Planos de Ação definidos, e para o aumento do desempenho global dos seus colaboradores.

Uma terceira fase de intervenção
na qual caberá ao consultor, com a
colaboração dos formadores envolvidos, produzir um relatório final
de avaliação de desempenho a nível
de cada empresa.

www.acicb.pt
março 2017
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Empresários da Beira Baixa em Missão Empresarial ao Chile e Argentina

Missão empresarial foi um sucesso
Decorreu entre os dia 18
e 25 de novembro de 2016, a
Missão Empresarial ao Chile
e à Argentina, realizada no
intuito de apostar na identificação de novos mercados
e oportunidades de negócio
com o objetivo de apoiar as
empresas no seu processo de
diversificação de mercados.
Esta Missão, organizada
em parceria entre a ACICB
– Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa,
a InovCluster - Associação
do Cluster Agroindustrial do
Centro e a Câmara Municipal
de Castelo Branco, contou
com a participação de 23
empresas oriundas da região
da Beira Baixa, o presidente
da Direção da ACICB, Adelino Minhós, a Vereadora
da Câmara Municipal de
Castelo Branco, Maria José
Baptista e representantes da
InovCluster.
No Chile, a comitiva portuguesa foi recebida pelo
Embaixador de Portugal no
Chile, António Luíz Cotrim,
tendo este manifestado plena
disponibilidade no apoio às
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empresas portuguesas e no
seu processo de internacionalização.
A economia chilena registou uma performance
assinalável nas últimas décadas graças a seus baixos
índices de dívida pública e
a uma política macroeconómica sólida. Foi apresentada
aos empresários pela InvestChile - Agência dedicada à
promoção de investimentos
estrangeiros e pela Instituição
Bancária Santander Totta. Os
empresários tiveram ainda a
oportunidade de reunir com
os responsáveis de órgãos institucionais chilenos, como o
Ministro das Obras Públicas
e Infra-estruturas, Alberto
Underraga Vicuna.
As empresas participantes
tiveram ainda a oportunidade de trocar impressões
com várias empresas chilenas
num almoço de networking
organizado pela ACICB e a
Inovcluster contando ainda
com o apoio e presença da
Embaixada de Portugal no
Chile.
Numa segunda fase, a
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comitiva seguiu para Buenos
Aires - Argentina, onde para
além das habituais reuniões
bilaterais, foram estabelecidos
contactos com a Embaixada
de Portugal na Argentina,
tendo sido realizada uma
apresentação do mercado da
Argentina pelo Embaixador
de Portugal na Argentina,
Henrique Borges e com a
Comunidade Portuguesa.
A “Missão Empresarial à
Argentina e Chile” teve assim
por objetivo possibilitar às
empresas Portuguesas o estabelecimento de contactos
com entidades dos 2 países,
tendo sido alvo de apoio,
no âmbito do Projeto InovCluster - Internacionalização
do Cluster Agroindustrial
2015-2016, cofinanciado
pelo COMPETE, enquadrado no Portugal2020.

Alteração aos Horários de Funcionamento

Estabelecimentos com novas regras
em Castelo Branco
A Câmara Municipal de Castelo
Branco aprovou o Regulamento
Municipal dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e
de Prestação de Serviços. O novo
regulamento tem como objetivo
a fixação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos
comerciais de venda ao público e
prestação de serviços, incluindo os
localizados nos centros comerciais
e nas grandes superfícies situadas
no concelho de Castelo Branco.
O Regulamento define ainda
o período de funcionamento das
esplanadas, explicando que o seu
encerramento deverá ocorrer até
uma hora antes do limite máximo
do horário de funcionamento dos
respetivos estabelecimentos, com
limite fixado às 02h00. O presidente da Câmara ou vereador responsável podem restringir os períodos
de funcionamento ou alargar os
limites dos estabelecimentos sem
horário de funcionamento livre, incluindo em ocasiões festivas, através de pedido efetuado com pelo
menos 10 dias de antecedência.

Após encerramento do estabelecimento, é permitida a permanência
de pessoas por mais trinta minutos,
para além do titular da exploração
e os trabalhadores afetos ao estabelecimento, enquanto realizam
trabalhos de limpeza, manutenção
e fecho de caixa.
O novo mapa de horário de fun-

cionamento, deverá ser colocado
em local bem visível do exterior e
conter informações como a indicação da autorização de utilização
e respetivo titular, o horário definido e ainda informação sobre o
limitador-registador de potência
sonora e respetiva data de selagem,
quando aplicável.

O não cumprimento das regras
definidas no novo Regulamento
Municipal será punível com coimas
entre os €150 e os €25.000, conforme o seu infrator seja empresário em
nome individual ou sociedade. No
caso de falta de afixação do mapa de
horário de funcionamento, a coima
a aplicar poderá variar entre os €150
e os €1.500. Se a infração cometida
for o funcionamento do estabelecimento fora do horário estabelecido,
a coima a aplicar variará entre os
€250 e os €25.000. Por último e
no caso de venda de bebidas na via
pública e de venda de bebidas para
posterior consumo na via pública a
coima a aplicar poderá variar entre
os €150 e os €1.500.
Segundo a norma transitória
do Regulamento, a atualização do
mapa de horário de funcionamento
nos estabelecimentos deverá ser
realizada até ao próximo dia 18 de
março de 2017.
Nas instalações da ACICB – Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa poderá realizar o seu
novo mapa de horário de funcionamento de forma gratuita.
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Formação-Ação para PME
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
elaborou uma candidatura junto do
CEC/CCIC (Conselho Empresarial
do Centro/Câmara de Comércio e
Indústria do Centro) a um projeto
de formação-ação, tendo sido submetida a 03.06.2016, de acordo com a
legislação em vigor e os regulamentos
específicos do Programa Operacional
Competitividade e Internacionalização
(POCI).
A candidatura n.º POCI-03-

3560-FSE-000381 foi aprovada a
22.12.2016 e terá uma duração máxima de 24 meses.
Este projeto terá como principal
objetivo o reforço da capacidade
técnica, de gestão e organizacional
das empresas participantes, através
de intervenções de formação-ação
adaptadas às necessidades e objetivos
das mesmas, promovendo-se o desenvolvimento da sua competitividade e a
valorização dos seus recursos humanos.
São destinatários do projeto 20

empresas associadas da ACICB, do
sector da indústria e do comércio,
com número de trabalhadores igual
ou inferior a 100.
Cada uma das empresas participantes beneficiará de:
• Elaboração de um Diagnóstico
de Necessidades que identifique os
principais problemas;
• Elaboração de um Plano de Ação
que defina as ações de consultoria e de
formação profissional, que colmatem
os problemas e potenciem as oportu-

nidades identificadas em diagnóstico;
• Apoio na Implementação das
ações definidas no Plano de Ação. Este
apoio dividir-se-á em consultoria individualizada e formação profissional;
• Por último, será efetuada uma
Avaliação do projeto, identificando-se
as ações implementadas e os resultados
alcançados.

em parceria com o iefp

ACICB faz formação
de técnicas de atendimento
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa desenvolveu em parceria com o IEFP
– Centro de Formação Profissional
de Castelo Branco uma ação de Técnicas de Atendimento, de 50 horas,
no âmbito das formações modulares.

A formação foi realizada nas instalações da ACICB, no período de
7 de novembro a 14 de dezembro
de 2016, em regime pós-laboral, envolvendo um grupo de 24 formandos associados da ACICB que, no
âmbito da sua formação contínua,

pretenderam aperfeiçoar/actualizar
os conhecimentos na respetiva área
de formação.
Cabe-nos acrescentar que os
resultados foram extremamente satisfatórios, tendo esta uma taxa de
execução de 100%.

Para o encerramento foi realizado um jantar de convívio que
reuniu formandos e formadora,
comprovando o bom relacionamento desenvolvido ao longo desta
aprendizagem.

Candidatura

Atualização de Salário
Formações Modulares Mínimo Nacional

Certificadas na ACICB
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira
Baixa ciente da realidade em que
se insere, e de forma a dar resposta
às solicitações dos nossos Associados, através da satisfação das necessidades de formação existentes,
bem como para contribuir para o
desenvolvimento e dinamização
da região envolvente, pretende
desenvolver um Plano de Formação Profissional para o triénio
2016/2018.
Neste contexto, foi elaborada
uma Candidatura Integrada de
Formação junto da CCP – Confederação do Comércio e Serviços
de Portugal, no âmbito das Formações Modulares Certificadas, de
acordo com a legislação em vigor
março 2017

e os regulamentos específicos do
Programa Operacional (POISE),
aguardando-se a sua aprovação.
As formações modulares constituem uma oferta de Unidades
de Formação de Curta Duração,
que poderão ser capitalizáveis
para a obtenção de qualificações
constantes do Catálogo Nacional
de Qualificações e permitem a
aquisição de conhecimentos em
determinadas áreas consideradas
fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo.

Foi publicado pelo Decreto-Lei
a atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida
para o montante de €557,00 (quinhentos e cinquenta e sete euros)
a partir de 01 de janeiro de 2017.
O Decreto-Lei promulgado
pelo Presidente da República e
publicado em Diário da República
a 29 de dezembro, atualiza o valor
da retribuição mínima mensal
garantida conforme consta do
mesmo:
“Artigo 1.º
Objeto
O presente decreto-lei atualiza
o valor da retribuição mínima
mensal garantida a partir de 1 de
janeiro de 2017.

Artigo 2.º
Valor da retribuição mínima
mensal garantida
O valor da retribuição mínima mensal garantida a que se
refere o n.º 1 do artigo 273.º do
Código do Trabalho, aprovado
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro, é de (euro) 557.
(…)
Artigo 4.º
Norma revogatória
É revogado o Decreto-Lei n.º 254A/2015, de 31 de dezembro.”

A atualização do Salário Mínimo Nacional dos atuais 530 euros
para 557 euros, a partir de 01 de
janeiro de 2017, beneficia de uma
redução de 1,25 pontos percentuais da taxa social única paga pelos
empregadores.
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Nova legislação

Atendimento Prioritário
rência da situação e apresentação da
mesma às autoridades competentes.

O Decreto-Lei 58/2016 vem
instituir a obrigatoriedade, para
todas as entidades, de prestar atendimento prioritário às pessoas com
deficiência ou incapacidade, pessoas
idosas, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo.

Autoridades competentes:
- Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.);
- Inspeção-geral, entidade reguladora ou outra entidade a cujas
competências inspectivas ou sancionatórias se encontre sujeita a
entidade que praticou a infracção.

Aplicabilidade:
Todas as entidades, públicas ou
privadas, singulares ou coletivas.
Atendimento prioritário obrigatório a:
- Pessoas com deficiência ou
incapacidade superior a 60% reconhecido em Atestado Multiusos;
- Pessoas idosas com idade igual
ou superior a 65 anos e que apresente evidente alteração ou limitação
das funções físicas ou mentais;

- Grávidas; e
- Pessoas acompanhadas de
crianças de colo com idade até dois
anos.

dades de registo;
- Atendimento presencial ao público realizado através de serviços de
marcação prévia.

Exclusões:
- Entidades prestadoras de cuidados de saúde;
- Conservatórias ou outras enti-

Recusa de atendimento prioritário:
- Requisição de presença de autoridade policial para tomar ocor-

Coimas:
€50 a €500 ou €100 a €1000
consoante a entidade infratora seja
pessoa singular ou coletiva respetivamente.
Entrada em vigor:
02 de janeiro de 2017 (120 dias
após publicação do decreto-lei).

Reciclagem no setor das carnes

Higiene e Segurança Alimentar
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa,
em colaboração com o Centro de
Formação Profissional do Setor
Alimentar (CEPSA), desenvolveu
no ano de 2014 duas ações de reciclagem de Higiene e Segurança
Alimentar no Setor das Carnes,
com a finalidade de renovar o
Cartão de Manipulador, o qual se
encontrará válido até 31.07.2017.
A formação é obrigatória por
lei, de acordo com o artigo 26º
do Decreto-Lei n.º 147/2006
republicado pelo Decreto-Lei n.º
207/2008, de 23 de Outubro.
É ainda estabelecido que o
manipulador deve ser detentor de
um Cartão de Manipulador que
comprove o aproveitamento na formação. Sendo este cartão emitido
pela FNACC (Federação Nacional
das Associações
de Comerciantes
de Carnes), tem
a validade de três
anos, ficando a sua
renovação dependente da apresentação dos comprovativos da realização de
ações de formação de

atualização de conhecimentos.
O Curso de Higiene e Segurança
Alimentar no Setor das Carnes destinado a reciclagem tem uma carga
horária de 4 horas e o seguinte
conteúdo programático:
• Higiene das Carnes
• Acondicionamento/Embalagem de carnes e seus produtos
• Condições Higiénicas a observar na venda e distribuição de

carnes e seus produtos
• Segurança alimentar / Sistema
baseado nos princípios HACCP
Caso seja do seu interesse renovar o seu Cartão de Manipulador
de Carnes e seus Produtos, poderá
entrar em contacto com os serviços
da ACICB através de:
telefone 272 329 802 | telemóvel 910 286 518 | e-mail acicb@
acicb.pt.
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Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa

Atividades de Natal 2016
No âmbito das Atividades de Natal
levadas a cabo pela ACICB – Associação Comercial e Empresarial da
Beira Baixa em parceria com a Câmara
Municipal de Castelo Branco, repetiuse, à semelhança de anos anteriores, o
Mercado de Natal. Este certame de
mostra de produtos regionais mostrou
o que há de melhor e o que de melhor
se faz na nossa região, promovendo
igualmente, o nosso Comércio de
Proximidade.
Decorreu numa tenda localizada
no Centro Cívico de Castelo Branco
nos dois fins-de-semana
anteriores ao Natal, a
saber, entre dia 8 a 11 de
dezembro e no fim-desemana seguinte entre
dia 16 a 18 de dezembro.
Na quinta-feira, dia 8, o
Mercado de Natal abriu
as portas às 10h, sendo
a sessão de abertura às
12h, com a Chegada do
Pai Natal com largada de
250 balões.
Este Mercado de Natal contou com a presença de meia
centena de expositores que deram a
conhecer os mais variados produtos
regionais e artesanato.
Teve como objetivo dinamizar o
período de compras natalícias, proporcionando novas oportunidades de
negócio ao comércio de proximidade.
Desta forma, a Dinamização da
Animação e Promoção do Comércio de Proximidade,
resultou num êxito
tanto ao nível da execução das diversas
iniciativas propostas,
como na colaboração
dos comerciantes na
aplicação de estratégias de animação,
dando aso à motivação do consumidor
para a compra no
Comércio de Proximidade, o que
conduziu a um envolvimento que,
estamos certos, perspetivaram um
aumento nos negócios por parte dos
comerciantes.
As atividades foram desenvolvidas
em diversas frentes:
• Carrinha Volkswagen Pão de Forma, com música ambiente a percorrer
março 2017

as ruas da cidade, de 5 a 23 de dezembro.
• Arruadas nas principais artérias da cidade,
com o objetivo de animar as ruas e atrair consumidores, com os grupos:
- Chibatas;
- Artur & Márcia;
- Grupo de Concertinas “ARCA”;
- TOC & Ródão;
- Grupo “Os Amigos”;
- Bombos do Ladoeiro;
- Concertinas da Carapalha.
A tenda situada no
Centro Cívico de Castelo
Branco foi o ponto central das atividades onde
decorreram os seguintes
acontecimentos:
• Cantinho do Pai Natal
com a presença do Pai
Natal e 2 Duendes;
• 2 Personagens Andas em
interação com o público
visitante;
• Atividades de animação desenvolvidas por
alunos da ETEPA;
• Insuflável;
• Ateliers de Natal:
- Uma mensagem de
natal
- A minha árvore de
Natal
- Enfeitar o Natal
- Máscaras de Natal
- Para a minha árvore
- Natal em papael
Este ano, a par do
Mercado de Natal, foi
instalada uma Mini Feira Popular,
na zona central de Castelo Branco
no período de 8 de dezembro de
2016 a 6 de janeiro de 2017.
A Mini Feira Popular esteve
aberta a toda a população residente e visitante.
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Jantar de Natal com a participação
de mais de uma centena de associados
Decorreu no dia 21 de dezembro
de 2016, o Jantar de Natal desta associação, o qual contou a presença de,
aproximadamente, 120 participantes, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,
os Corpos Sociais e as colaboradoras
da ACICB, acompanhados pelas suas
famílias.
Adelino Minhós, presidente da
Direção da ACICB, agradeceu a
colaboração que tem recebido por
parte da Câmara Municipal de
Castelo Branco e de toda a massa
associativa que sempre tem correspondido às solicitações e desafios
colocados pela associação na promoção do Comércio de Proximidade, realçando várias das atividades
desenvolvidas ao longo dos últimos
anos, como é o caso da formação
profissional, dos dias templários
de Castealo Branco, do mercado
de Natal, das feiras de saldos, das
campanhas de dinamização do comércio de proximidade e do estabe-

lecimento das constantes parcerias
com entidades públicas e privadas
para informação e esclarecimento
atempado dos nossos associados,
sobre temas do interesse empresarial. Recordou ainda a aquisição do
pão de forma, a compra do novo
veículo automóvel, a comemora-

ção do centenário da ACICB e a
concretização das novas instalações
para a Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense.
Já por sua vez, o presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,

Dr. Luís Correia, revelou que considera a ACICB como uma parceira
muito forte para o desenvolvimento
do Comércio de Proximidade do
concelho, tendo a mesma respondido
positivamente a todas as propostas e
desafios colocados à mesma. O mesmo ressalvou ainda a realização dos
Dias Templários de Castelo Branco
e o Mercado de Natal, salientando a
importância da carrinha Volkswagen
Pão de Forma para chegar mais perto
de todo o comércio que se encontra
deslocalizado do centro da cidade.
Por último, o autarca albicastrense
desejou à ACICB que continue com
o dinamismo demonstrado até à
data, desejando boas festas a todos
os presentes.
Este foi um momento de salutar
convívio entre a família ACICB e
à semelhança de anos anteriores, o
Jantar de Natal contou com a animação musical.
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