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Destaque

Editorial
Há umas semanas demos início
a um novo ano que se espera que
seja de consolidação e progressão.
Esta consolidação de que falo
é a consolidação do trabalho da
ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa e da
estrutura diretiva que há menos
de ano assumiu o leme desta instituição. Após um primeiro mês de
transição, iniciei um trabalho diário e constante com o objetivo de
conhecer as relações da Associação
e de dar a saber aos nossos parceiros que, apesar da mudança na Direção, pretendemos manter e dar
seguimento ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores.
Nesse âmbito, mantivemos a colaboração com a Câmara Municipal de Castelo Branco na organização dos Dias Templários de
Castelo Branco e na organização das atividades de Natal. No final
de 2017 regressámos à realização das Formações Modulares Certificadas que continuamos a desenvolver este ano, nas mais diversas
áreas. De igual modo, alargámos e iremos manter a colaboração com
a Autoridade para as Condições do Trabalho na realização de Sessões
Informativas, não só em Castelo Branco, mas também em toda a
área de abrangência da Associação.
A progressão assenta no desenvolvimento de novas iniciativas e
parcerias que temos já encetado. Ao longo do Verão fomos estando
presentes nas Feiras realizadas nas sedes dos Concelhos que integram a nossa área de intervenção, dando a conhecer a Associação e
o trabalho por nós desenvolvido. Mais recentemente celebrámos um
protocolo de cooperação com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da
Beira Baixa (Sul) para benefício dos nossos Associados.
Em 2018 procuraremos manter o trabalho que sempre nos caraterizou e, ao mesmo tempo, concretizar novos desafios, alguns já
pensados e outros que nos venham a surgir pelo caminho. Em todos
os casos, a finalidade será sempre apoiar os nossos Associados e as
empresas da região.
A ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense também se mantém na nossa linha de ação. Enquanto entidade proprietária desta escola, a ACICB permanece atenta às necessidades e disponível para auxiliar na superação de eventuais obstáculos. No ano
letivo 2017/2018 foram muitos os alunos que optaram pela ETEPA
para dar continuidade aos estudos, situação que revela o bom trabalho que tem vindo a ser realizado pela Direção, corpo docente e
restantes colaboradores.
A todos, reitero o compromisso que assumi aquando da Tomada
de Posse de manter na ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa o trabalho com afinco pela defesa do Comércio
de Proximidade e pela sustentação da economia regional.
Sérgio Bento, Dr.
Presidente da Direção da ACICB
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ACICB celebra protocolo com a Caixa de
Crédito Agrícola Mútuo da Beira Baixa (Sul)

Reforçar parcerias
na região e para os sócios
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa e
a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
da Beira Baixa (Sul) assinaram no
passado dia 17 de janeiro um protocolo de cooperação com o intuito de
disponibilizar às empresas associadas
e aos colaboradores destas, produtos
e serviços em condições específicas.
Na cerimónia de assinatura do
protocolo, Sérgio Bento, presidente
da Direção da ACICB, referiu que
“este protocolo é importante para
a Associação mas mais importante
para os nossos Associados”. Nas suas
palavras, o dirigente relembrou ainda
que “tudo o que pudermos fazer para
ajudar os nossos Associados a desenvolverem a sua atividade e a reduzir
os seus custos no exercício dessa atividade, para nós é muito importante,
é a génese da Associação e do nosso
trabalho”.
Joaquim Morão, presidente do
Conselho de Administração da Caixa
Agrícola, indicou que “a Caixa Agrícola tem já 100 anos, foi criada para
dar uma força à agricultura mas o que
neste momento queremos é dar um
novo impulso à Caixa Agrícola, uma
nova ambição. Todos nós nesta região
queremos sempre mais para a nossa
terra, queremos que seja cada vez
mais desenvolvida, que haja mais investimento e com isso não queremos
que a Caixa Agrícola seja um banco

regional e temos condições para fazer
isso”. Nesse âmbito, Joaquim Morão
manifestou o seu agradecimento
“pela oportunidade da Caixa Agrícola estabelecer um protocolo com
a Associação e, com isso, chegar a
todos os Associados da ACICB e ao
público em geral”.
Este protocolo prevê a atribuição
de condições vantajosas para as empresas associadas da ACICB e para os
seus colaboradores. Para que possam
beneficiar, as empresas deverão ter
as suas quotas regularizadas perante
a ACICB.
O acesso dos beneficiários às condições preferenciais nele previstas,
deve ser solicitado diretamente à
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo,
estando esse acesso dependente da
análise das condições pela ACICB,
bem como da emissão de uma declaração emitida pela Associação.
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.
O esclarecimento de quaisquer
questões relacionadas com este assunto, deverá ser realizado através
do contacto direto com os nossos
serviços.

www.acicb.pt
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ACICB executa Comércio Investe

Mais de 450 mil euros para a economia
A ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa encontra-se
já a executar o projeto conjunto que submeteu com 15 empresas suas associadas
no âmbito da medida Comércio Investe.
Este projeto conjunto foi submetido no
decorrer da 2ª fase de candidaturas e
aprovou um montante de investimento
superior a 450 mil euros.
As empresas que realizaram vários investimentos de promoção e dinamização
do seu estabelecimento comercial beneficiaram de apoio financeiro na forma
de incentivo não reembolsável, correspondente a 45% das despesas elegíveis,
tendo à data recebido 98.686,18€. Este
montante corresponde a 96% do incentivo aprovado em sede candidatura, num
total de 229.287,40€ de investimento.
Relativamente à ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da Beira Baixa,
enquanto entidade promotora, apresentou em candidatura vários projetos com
o intuito de dinamizar o Comércio de
Proximidade, dos quais se destacam a
criação de um centro comercial virtual
e a produção de um guia comercial que

se encontram em desenvolvimento.
Para a execução recebeu, à data, uma
subvenção não reembolsável no montante de 67.224,71€. Estas plataformas
irão abranger outras empresas e estabelecimentos comerciais além dos que
integraram o projeto conjunto, desde
que se encontrem localizados na área
de intervenção, mais concretamente no
centro urbano de Castelo Branco. Todos
os interessados em obter mais informações poderão contactar a ACICB.
A medida Comércio Investe foi
lançada em 2013 substituindo o anterior sistema de incentivos a projetos
de modernização do comércio. Esta
medida pretende conduzir à criação de
fatores de diferenciação e de melhoria
da oferta comercial ligada ao comércio de proximidade, especialmente
concentrado nos centros urbanos,
quer através de projetos individuais de
modernização comercial promovidos
por micro ou pequenas empresas, quer
através de projetos conjuntos de modernização comercial promovidos por
associações empresariais do comércio.

Empreendorismo - ACICB ao lado dos associados

Apoio pode chegar aos 771 mil euros
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
prestou apoio aos seus associados na
candidatura ao Sistema de Incentivo
ao Empreendedorismo e ao Emprego, no âmbito do quadro comunitário Portugal2020, no decorrer do
período de 2017.
Esta medida visou estimular o
surgimento de iniciativas empresariais e a criação de emprego em territórios de baixa densidade e por essa
via promover o desenvolvimento e a
coesão económica e social do país.
Não se aplicando exclusivamente
aos territórios de baixa densidade,
o sistema favoreceu através de majorações específicas os investimentos
nelas realizados e sobretudo criou
condições para uma maior dinâmica empresarial ao ajustar tipologias
de projetos às condições reais das
micro e pequenas empresas do interior. O incentivo é gerido pelos
Grupos de Ação Local, quando os
incentivos resultem de estratégias
de Desenvolvimento Local de Base
Comunitária ou pelas Comunidades

Intermunicipais quando os mesmos
decorram da concretização dos
Pactos para o Desenvolvimento e
Coesão Territorial.
Relativamente à ACICB – Associação Comercial e Empresarial

da Beira Baixa, enquanto entidade
consultora, submeteu em representação dos seus associados 20
projetos, com o intuito de criação
do próprio posto de trabalho e de
dinamização, promoção e expansão

de empresas localizadas no nosso
território, com mais de cinco anos.
Na totalidade dos projetos, o investimento ronda 1 milhão e meio de
euros e o apoio poderá chegar aos
771 mil euros.
janeiro 2018
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Serviços da ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa

Apoios em toda a linha para os sócios
A ACICB - Associação
Comercial e Empresarial
da Beira Baixa disponibiliza
aos seus associados um vasto
conjunto de apoios e ferramentas para que lhes seja
possível combater as dificuldades 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
serviços à sua disposição,
como é o caso de apoio administrativo, que engloba
emissão de licenciamentos,
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
disponibiliza 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 uma advogada,
respetivamente.
Igualmente disponível

Trabalho não declarado

Oleiros recebe
ação de formação
A ACICB – Associação
Comercial e Empresarial
da Beira Baixa, em parceria
com a ACT – Autoridade
para as Condições do Trabalho e a Câmara Municipal de Oleiros realizaram
uma Sessão Pública subordinada ao tema “Trabalho
Não Declarado”.
A sessão, gratuita, decorreu a 27 de novembro
no Auditório da Casa da
Cultura em Oleiros e, atenJaneiro 2018

dendo à vastidão do tema, a
referida sessão destinou-se a
elucidar toda a comunidade
empresarial. Os esclarecimentos foram prestados
por uma Inspetora da ACT,
autoridade competente para
a fiscalização desta matéria.
A ACICB associou-se a
esta parceria no intuito de
chegar aos seus Associados
no Concelho de Oleiros, o
qual integra a área de abrangência desta Associação.

está também o gabinete de
apoio técnico da ACICB
que realiza, entre outros,
consultoria sobre projetos
de investimento, elaboração 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 Empresarial da Beira Baixa podem
beneficiar de um vasto leque de formações gratuitas,
transversais a todas as áreas
de negócio.
Para além dos serviços
atrás descritos, a ação da
ACICB pauta-se por, constantemente, visar a dinamização do Comércio de
Proximidade, motivo pelo
qual esta associação realiza

anualmente várias atividades
entre as quais se contam a
promoção de seminários
e diversas campanhas de
animação e promoção empresarial, não esquecendo o
apoio à internacionalização.
Ao disponibilizar estes serviços, a ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da
Beira Baixa procura sempre
promover e contribuir para
o harmónico desenvolvimento técnico, económico e
social da região, de forma a
fomentar o desenvolvimento
dos diversos setores a que
pertencem os seus associados.

Atualidade

5

ACICB nas feiras da região

Associação mais próxima dos sócios
Com o intuito de dar a conhecer
a todos os seus associados, restantes
empresários e à população em geral
os seus serviços, ao longo do passado
verão, a ACICB marcou presença nas
feiras realizadas nos concelhos que fazem parte da sua área de abrangência.
Como já aqui lhe tínhamos dado
conta, em junho de 2017, estivemos
presentes na Festa do Município de
Proença-a-Nova nos dias 09, 10 e 11
e estivemos na Feira Sabores do Tejo,
em Vila Velha de Ródão, entre os dias
23 e 25 de junho. Além destas duas
feiras ainda marcámos presença na
Feira Raiana, em Idanha-a-Nova, que
decorreu entre 26 e 30 de julho e na
Feira do Pinhal, em Oleiros, entre os
dias 9 e 13 de agosto.
A ACICB esteve presente com
a sua carrinha Pão de Forma onde
forneceu dísticos de afixação obrigatória para os empresários com
estabelecimentos abertos ao público
e distribuiu variado material promocional. Todos os empresários
daqueles concelhos puderam, assim,
ficar a conhecer com mais pormenor
a história da Associação e os serviços
que esta disponibiliza a todos os seus
associados, bem como esclarecer
quaisquer dúvidas junto das técnicas
da Associação presentes.

I Urban Challenge

ACICB conquista 3º lugar
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa participou no I Urban Challenge de Castelo
Branco que teve lugar no dia 15 de
junho de 2017.
O Urban Challenge de Castelo
Branco consistiu num conjunto
de provas que reuniram a corrida,
orientação, BTT e desafios cooperativos, numa vertente competitiva
e lúdica. O seu objetivo foi dar a
conhecer as entidades ao público
presente, através das suas equipas,
ao mesmo tempo que é praticada
atividade física e desportiva e são
visitados alguns dos locais emblemáticos da cidade.
A direção da ACICB participou
nesta iniciativa com duas equipas (três
elementos cada uma), uma das quais
conquistou o 3º lugar na prova.
janeiro 2018
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reportagem

Feira de natal e muitas atividades

Natal com o comércio de proximidade
À semelhança de anos anteriores,
a ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa, juntamente
com a Câmara Municipal de Castelo
Branco, levaram a cabo um conjunto de
atividades, das quais se destaca o Mercado de Natal que, este ano, decorreu
em 3 fins-de-semana, nomeadamente,
de 30 de novembro a 03 de dezembro;
de 08 de dezembro a 10 de dezembro e
de 15 de dezembro a 17 de dezembro.
O Mercado de Natal contou com,
aproximadamente, 50 expositores e
o teve como objetivo dar visibilidade
aos produtos gastronómicos e de artesanato locais.
De entre as atividades aconteceram no decorrer do Mercado de
Natal, destacam-se os Insufláveis,
Modelagem de Balões e Pinturas
Faciais com a ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense,
Ateliers de Natal para os mais novos, o
Cantinho do Pai Natal com presença
do Pai Natal e dos seus Duendes.
O Espírito Natalício chegou a outros pontos de Castelo Branco através
da atuação de grupos musicais o que
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reportagem
permitiu descentralizar as atividades.
Os locais onde os grupos atuaram,
maioritariamente, foram o Largo
de São João, a Quinta do Amieiro,
a Quinta Pires Marques, a Quinta
da Carapalha e a Quinta Dr. Beirão,
com passagem pelas principais ruas e
avenidas da Cidade. A par destas arruadas, também a Carrinha Volkswagen
Pão de Forma percorreu a cidade ao
longo do mês de dezembro.
Este ano foi dada preferência à
realização de atividades com a colaboração das Associações Locais e
demais instituições, como é o caso de
Bandas e Grupos Musicais, Grupos
de Teatro, Ginásios, Associações de
Futebol, Associações Culturais e Recreativas, entre outros. As atividades
de Natal foram pensadas e adaptadas
ao orçamento disponível.
Para Sérgio Bento, presidente da
Direção da ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa,
esta “é de facto uma época em que importa trazer uma nova vida e uma nova
dinâmica à cidade. O Comércio Tradicional precisa destes incentivos e precisa
destas iniciativas para que possamos ter
aqui o reflexo do trabalho e consigamos
trazer as pessoas ao centro da cidade e
ao Comércio de Proximidade”.

O dirigente esclareceu ainda que
“este ano, tomamos a decisão no sentido de procurar aquilo que de bom
temos na cidade pelo que procuramos as nossas associações, os nossos
grupos de teatro, os nossos grupos
musicais, os nossos ginásios, as nossas
associações de futebol e fizemos estas
iniciativas quase completamente, se
me permitem a expressão, com «a
prata da casa»”, referindo ainda que
“a ideia que tivemos foi puxá-los até
nós, fazermos um protocolo com eles
e criar uma nova dinâmica na sociedade com aquilo que é nosso e com
as nossas pessoas”.
Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco,
indicou que “a Câmara Municipal
e a Associação Comercial decidiram
concretizar aquilo que tem sido um
conjunto de atividades a realizar na
cidade de Castelo Branco para a dinamização quer social, quer económica
da região”. O autarca acrescentou
que “é uma parceria que pretende,
durante o mês de dezembro, durante
a época natalícia, dinamizar e apoiar o
comércio local e também dessa forma
trazer mais vida ao centro e a todas
as áreas mais comerciais da cidade de
Castelo Branco”.

77

Jantar de natal

ACICB cumpre tradição
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa realizou,
no dia, 20 de dezembro, o seu habitual
Jantar de Natal onde reuniu os elementos
da Direção, as colaboradoras da Associação, os seus Associados e outras entidades
albicastrenses, num total de centena e
meia de pessoas.
Na quadra natalícia, o Jantar de Natal
surge como ponto de comemoração e
celebração pela época que se atravessa,
mas também como mais uma oportunidade da ACICB se reunir com os seus
Associados numa proximidade que lhe é
já característica.
Nas palavras que dirigiu aos presentes, Sérgio Bento, presidente da Direção
da ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa, destacou o
trabalho desenvolvido pelas colaboradoras da Associação, as quais considera
terem sido “exemplares neste último ano
e me deram a mão nesta nova missão
enquanto presidente da Direção”. A
respeito do trabalho desenvolvido pela
Associação, o dirigente acrescentou
ainda que “aprendi uma coisa muita
importante na ACICB que é que as
palavras «nunca», «não conseguimos»,
«impossível» não existem no nosso dicionário. Aquilo que de facto aprendi
com os meus colegas de Direção e com
as colaboradoras da associação é que é

possível, vamos tentar, vamos arranjar
uma solução e é isso que temos feito nos
últimos anos e iremos continuar a fazer
nos próximos anos”. A estas palavras,
Sérgio Bento somou os desejos de Boas
Festas a todos os presentes.
Luís Correia, presidente da Câmara
Municipal de Castelo Branco, marcou
presença no Jantar de Natal da ACICB
– Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa e aproveitou o momento
para “agradecer a colaboração e pareceria da ACICB ao longo de todo o ano.
Nós contamos com as associações para
concretizar aquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento. A ACICB tem
sido parceira da Câmara nomeadamente
em dois momentos mais fortes que são
os Dias Templários no Castelo e mais
recentemente a dinamização do Comércio Tradicional. Além desses momentos
dialogamos e a atividade económica do
nosso concelho passa muito também
por esse diálogo”. Luís Correia considera
ainda que “a ACICB tem sido verdadeiramente uma parceira da Câmara
Municipal e é assim que conseguimos
ir mais longe, é assim que conseguimos
fazer mais e melhor pela nossa economia e pelo nosso desenvolvimento”. O
autarca terminou dirigindo aos presentes
os votos de Boas Festas e muito sucesso
para as empresas da região no novo ano.

janeiro 2018
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A acicb aposta na qualificação

Formações modulares certificadas
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
encontra-se já a desenvolver, em
colaboração com a Competir –
Formação e Serviços, S.A. o seu
Plano de Formação Profissional
para os próximos anos, o qual decorre da 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 e os regulamentos específicos do Programa
Operacional (POISE).
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 desenvolvi-

AÇÃO

Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho - c. básicos
Importância, objectivos e fundamentos de segurança e saúde no trabalho
Segurança e saúde no trabalho - identificação, avaliação e prevenção
dos riscos de trabalho
Fundamentos gerais de higiene do trabalho
Higiene e segurança no trabalho na restauração
Organização administrativa da venda
Organização pessoal e gestão do tempo
Gestão e marketing - princípios básicos
Estratégias de fidelização
Vitrinismo - enquadramento e evolução
Atendimento e venda presencial
Atendimento - técnicas de comunicação
Análise da satisfação dos clientes
Assistência ao cliente
Legislação laboral
Arquivo - organização e manutenção
Higiene e segurança alimentar e sistema HACCP
Primeiros socorros
Língua espanhola - logística
Língua espanhola - apresentação de produto/serviço
Língua inglesa - logística
Língua inglesa - marketing na venda
Língua inglesa - técnicas de escrita
Noções e normas da qualidade
Requisições, controlo de custos e facturação de serviços
Planos específicos de prevenção de riscos profissionais
Processador de texto - funcionalidades avançadas
Folha de cálculo - funcionalidades avançadas
Gestão de correio electrónico e pesquisa de informação na web
Internet - navegação
Informática - folha de cálculo e base de dados

NÍVEL
2/4
4
4
4
2/4
4
2
4
2/4
4
2/4
2/4
4
4
4
2/4
2/4
2/4
2
4
2
4
2
2/4
2/4
4
2/4
2/4
2/4
2
4

mento do indivíduo.
As Unidades de Formação de
Curta Duração para as quais nos
encontramos a receber inscrições
são:
As Formações Modulares Certificadas com duração de 25 horas
são destinadas a ativos empregados
das empresas associadas da ACICB
e decorrerão em horário laboral ou
pós-laboral, conforme necessidade
e disponibilidade de cada empresa.
Ao nível legislativo, as formações
disponibilizadas pelas ACICB
obedecem aos critérios necessários
para o cumprimento da obrigação
legal de cada empresa em facultar
aos seus colaboradores, formação
num mínimo de 35 horas anualmente. Em cada formação, os
formandos beneficiam de subsídio
de alimentação (4,27€/dia), de
acordo com a legislação em vigor
à data da candidatura e Certificado
de Qualificações.

Apoios ao emprego

Nova medida “Estágios Profissionais”
A Portaria nº 131/2017, de 7.4,
procedeu à criação da medida “Estágios Profissionais”, que consiste no
apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão
profissional de desempregados, tendo
substituído as anteriores medidas
“Estágios Emprego” e REATIVAR,
que constavam, respetivamente, das
Portarias nºs 204-B/2013, de 18.6 e
86/2015, de 20.3.
(...)
Destinatários
São destinatários da medida os
inscritos como desempregados no
Instituto do Emprego e da Formação
Profissional (IEFP), que reúnam uma
das seguintes condições:
- Jovens com idades compreendidas
entre os 18 e 30 anos, inclusive, detentores de uma qualificação de nível 3,
4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional
de Qualificações (QNQ);
- Pessoas com idade superior a 30
e menor ou igual a 45 anos, que se
encontrem desempregadas há mais de
12 meses, desde que tenham obtido há
menos de três anos uma qualificação
Janeiro 2018

Calendário de Candidaturas para 2018
Os períodos de candidatura aprovados por deliberação do Conselho
Diretivo do IEFP, IP para o ano de 2018 são:


1.º período - 1 de fevereiro a 1 de março de 2018



2.º período - 1 de maio a 1 de junho de 2018



3.º período – 1 de julho a 31 de julho de 2018



4.º período – 1 de outubro a 2 de novembro de 2018

de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ
ou se encontrem inscritos em Centro
Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2;
- Pessoas com idade superior a 45
anos, que se encontrem desempregadas
há mais de 12 meses, detentores de
qualificação de nível 2, que se encontrem inscritos em Centro Qualifica, ou
de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8;
- Pessoas com deficiência e incapacidade;
- Pessoas que integrem família
monoparental;
- Pessoas cujos cônjuges ou pessoas

com quem vivam em união de facto se
encontrem igualmente inscritos como
desempregados no IEFP;
- Vítimas de violência doméstica;
- Refugiados;
- Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou
medidas judiciais não privativas de liberdade, em condições de se inserirem
na vida ativa;
- Toxicodependentes em processo
de recuperação.
Entidades promotoras
Pode candidatar-se à medida Está-

gios Profissionais a pessoa singular ou
coletiva de natureza jurídica privada,
com ou sem fins lucrativos.
Pode ainda candidatar-se a entidade que iniciou:
- Processo especial de revitalização
(PER), revisto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas
(CIRE);
- Processo no Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial, criado pelo Decreto-Lei nº
178/2012, de 3.8.
Duração de estágio
O estágio tem duração de 9 meses, não prorrogáveis.
No entanto, tem duração de 12
meses no caso de integrar pessoas
com deficiência e incapacidade,
vítimas de violência doméstica,
refugiados, ex-reclusos e aqueles
que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais não
privativas de liberdade, bem como
toxicodependentes em processo de
recuperação.
Fonte: Boletim do Contribuinte
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Alteração à lei do tabaco

Conheça as novas regras
As alterações à Lei n.º 63/2017
de 03.08 entraram em vigor a 01
de janeiro de 2018, aumentando as
proibições e alterando pela segunda
vez a Lei do Tabaco publicada em
2007.

nomeadamente infantários, creches
e outros estabelecimentos de assistência infantil, lares de infância e
juventude, centros de ocupação de
tempos livres, colónias e campos
de férias, parques infantis, e demais
estabelecimentos similares;
- É proibido o uso de produtos
equiparados a cigarros em locais públicos fechados, porque a legislação
equipara aos cigarros tradicionais os
cigarros eletrónicos ou novos produtos que produzem aerossóis, vapores,
gases ou partículas inaláveis, ou
mesmo tabaco de mascar ou inalar.

Objeto:
A presente lei procede à segunda alteração à Lei n.º 37/2007, de
14 de agosto, que aprova normas
para a proteção dos cidadãos da
exposição involuntária ao fumo
do tabaco e medidas de redução
da procura relacionadas com a
dependência e a cessação do seu
consumo, abrangendo no conceito
de fumar os novos produtos do
tabaco sem combustão que produzam aerossóis, vapores, gases ou
partículas inaláveis e reforçando

as medidas a aplicar a estes novos
produtos em matéria de exposição
ao fumo ambiental, publicidade e
promoção.

Principais alterações verificadas:
- É proibido fumar nos locais
destinados a menores de 18 anos,

A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa possui
nas suas instalações, para disponibilização aos associados, de forma gratuita, os novos dísticos para sinalização
no estabelecimento.

Retribuição Mínima Mensal Garantida

Atualização para 2018
O Decreto-Lei n.º 156/2017 de
28 de dezembro veio atualizar o
valor da retribuição mínima mensal
garantida para €580, com efeitos
desde o dia 1 de janeiro de 2018.
Esta atualização aplica-se a todas
as entidades, públicas ou privadas,
singulares ou coletivas e irá atingir

todos trabalhadores a receber o salário mínimo em Portugal.
Assim sendo, o valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida
para 2018 é de €580 (Quinhentos
e Oitenta Euros), mais 23 euros do
que o salário mínimo estipulado
em 2017.

Período de Férias do Trabalhador

Casos especiais de duração
Estabelece o Código do Trabalho
que, no ano da admissão, o trabalhador
tem direito a 2 dias úteis de férias por
cada mês de duração do contrato até 20
dias, podendo o gozo ocorrer após 6 meses completos de execução do contrato.
Se o ano civil terminar antes de decorrido esse prazo, as férias gozam-se até 30
de junho do ano seguinte. Da aplicação
destas regras não pode resultar o gozo,
no mesmo ano civil, de mais de 30 dias
úteis de férias, sem prejuízo do estipulado
em regulamentação coletiva de trabalho.
Caso a duração do contrato de
trabalho seja inferior a 6 meses, o trabalhador tem direito a 2 dias uteis de
férias por cada mês completo de duração
do contrato, contando-se para o efeito
todos os dias seguidos ou interpolados
de prestação de trabalho.

Ressalvado acordo das partes, estes
dias de férias são gozados imediatamente antes da cessação do contrato.
As férias gozam-se no ano civil em que
se vencem.
No entanto, as férias podem ser
gozadas até 30 de abril do ano civil seguinte, em cumulação ou não com férias
vencidas no início deste, por acordo entre
empregador e trabalhador ou sempre
que este as queira gozar com familiar
residente no estrangeiro.
Pode ainda ser cumulado o gozo de
metade do período de férias vencido no
ano anterior com o vencido no ano em
causa, por meio de acordo entre empregador e trabalhador. (Código do Trabalho,
arts. 239º e 240º)
Fonte: Boletim do Contribuinte
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educação
ETEPA

25 anos a formar e a abrir novos rumos
A ETEPA – Escola Tecnológica
e Profissional Albicastrense assinalou
em 2017 os 25 anos de existência. O
auditório da Biblioteca Municipal foi
pequeno para acolher os alunos e demais entidades que, juntamente com
a Direção da ETEPA, fizeram questão
de marcar presença na comemoração
do aniversário desta escola que leva 25
anos a ensinar os jovens que optam pelo
Ensino Profissional.
Sérgio Bento, presidente da Direção
da ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa, considera
que “um quarto de século é um marco histórico na atividade de qualquer
instituição, pelo que, no que respeita à
ETEPA é, sem dúvida, uma data que importa ser assinalada e festejada. Passaram
25 anos desde que a direção da ACICB
teve a visão estratégica para a criação de
uma Escola Profissional, mais concretamente, no dia 05 de março de 1992”.
Sérgio Bento reafirmou a importância
que este escola tem no meio em que se
encontra inserida, uma vez que “a ETEPA é uma ferramenta essencial para abrir
novos caminhos aos alunos criando-lhes
novas competências, ajudando-os, por
um lado, a ter um mais fácil acesso ao
mercado de trabalho e por outro, dá
a possibilidade aos nossos empresários
de poderem dotar os seus quadros de
pessoal de alunos formados com competência para o desenvolvimento da
sua atividade.” O dirigente acrescentou
ainda que “a ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense é uma
matéria à qual a ACICB tem de prestar
uma atenção especial. Com as novas
instalações, há que tentar captar novos
cursos e aumentar o número de alunos.
Trata-se de uma Escola Tecnológica e
Profissional, sendo este o tipo de ensino
que apresenta atualmente uma grande
relevância nos planos curriculares”.
Luís Correia, presidente da Câmara
Municipal de Castelo Branco, falou
aos presentes, lembrando o início da
atividade da ETEPA. “Recordo-me
perfeitamente que um dos cursos que
era preciso criar era o de Técnico de
Serviços Comerciais, porque estávamos ligados à Associação Comercial, e
criámos também o curso de Comunicação, Marketing e Relações Públicas.
Estes foram os dois primeiros cursos
da ETEPA”, indicou o autarca. No
seu testemunho, Luís Correia recordou
ainda os tempos em que, também ele,
esteve ligado à ETEPA, altura em que
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“tudo tínhamos que fazer porque éramos poucos, estávamos a iniciar e não
tínhamos base financeira para arrancar”.
O autarca ainda falou sobre a atualidade
da ETEPA indicando que “uma escola
que nasce assim, que continua a apregoar

toda essa cultura e esse espírito só pode
ter sucesso. Continuo a observar que a
ETEPA tem este ambiente de integração,
de olhar individualmente parra cada um
dos alunos, sendo uma escola pequena
em que nos sentimos praticamente em

família, em que se continua a olhar muito para a ligação da escola às empresas”.
Cristina Granada, diretora pedagógica da ETEPA, relembrou que “em
boa hora, toda a região compreendeu
que esta escola com raiz intimamente
albicastrense nasceu em Castelo Branco, foi criada por vontades albicastrenses e prossegue também com o esforço
destas vontades”. Após dirigir a palavra
a todas as entidades presentes na cerimónia e recordar as parcerias que a
ETEPA mantém, a diretora virou a
atenção para os alunos afirmando que,
“quando numa sala de aula o professor
se zanga, quando nos corredores uma
funcionária diz «fiquem mais calmos»,
quando uma diretora tem que intervir,
ainda que seja a nível disciplinar, considerem que isto é sempre uma mão
estendida para a vida. Não pode ser só
brincar, não pode ser só facilitar. Nós
gostamos muito de vós, mas o nosso
esforço é trazer-vos o saber e o saber
fazer e o vosso esforço é o esforço de
aprender, e ninguém melhor que vocês para colocar nas vossas pastas essa
capacidade de aprender”.
A sessão concluiu com o testemunho de outras personalidades que
estiveram ligadas ao percurso da ETEPA – Escola Tecnológica e Profissional
Albicastrense e a oferta de serigrafias
assinadas por José Salavessa que contou com o apoio dos alunos da escola.

legislação
Conceito de Subsídio de Refeição

Não integração
na remuneração
Em princípio, o subsídio
de refeição não constitui retribuição, uma vez que o seu
pagamento significa que o empregador assume o encargo das
despesas com a alimentação que
o trabalhador realiza por causa
da prestação de trabalho.
Assim, o subsídio de refeição
não constitui uma contrapartida específica da prestação do
trabalho, sendo, ao contrário,
uma compensação baseada no
próprio contrato de trabalho,
e que tem por objetivo compensar umas despesa em que o
trabalhador incorre diariamente
com a alimentação por ter que
prestar atividade ao empregador.
No entanto, se o seu valor
for tal que exceda largamente o
gasto que pretende compensar
(montantes normais) já será
considerado retribuição.
É precisamente tendo em
consideração o fim específico
do subsídio de refeição que não
pode utilizar-se o mesmo para
outros fins, nomeadamente
para premiar a produtividade
de certos trabalhadores, a sua
assiduidade: se o subsídio tem
um regime próprio para efeitos
fiscais e de segurança social, a

sua utilização para fins diversos
constituiria uma forma de conseguir finalidades que a lei não
permite, como a não sujeição
das prestações a incidência
fiscal ou a descontos para a
segurança social.
Ainda que não se considere
o subsídio de refeição parte
integrante da retribuição, o
mesmo não deixa de integrar
uma prestação patrimonial
feita ao trabalhador e, por
consequência, ter de ser respeitado quanto ao mesmo
princípio da igualdade.
Não prevendo os contratos
individuais de trabalho nem o
instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho aplicável às
relações laborais determinado
valor de subsídio de refeição,
viola o princípio da igualdade
o empregador que, com base
na gestão da empresa, paga
diferentes valores de subsídio
de refeição a trabalhadores com
a mesma categoria profissional,
com invocação que tal tem por
objetivo premiar a assiduidade,
capacidade e produtividade dos
trabalhadores.
Fonte: Boletim do Contribuinte

Doença no Período de Férias

Regras
aplicadas
O gozo das férias não se
inicia ou suspende-se quando
o trabalhador esteja temporariamente impedido de prestar
serviço (por doença ou outro
facto não imputável ao trabalhador), desde que comunique tal facto ao empregador.
Neste caso, o gozo das férias
tem lugar após o fim do impedimento na medida do remanescente do período marcado,
devendo o período correspondente aos dias não gozados ser
marcado por acordo ou, na
sua falta, pelo empregador, em
qualquer altura do ano.
Em caso de impossibilidade total ou parcial do gozo

de férias por motivo de impedimento do trabalhador (por
hipótese, férias marcadas para
dezembro) este tem direito à
retribuição correspondente
ao período de férias não gozado ou a gozo do mesmo até
30 de abril do ano seguinte e,
em qualquer caso, ao respetivo subsídio.
Importa ter presente que a
prova da situação de doença
do trabalhador é feita por declaração de hospital, centro de
saúde ou por atestado médico.
(Código do Trabalho, art.
244º)
Fonte: Boletim do Contribuinte
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Transações de valor superior a €3000

Nova lei de pagamento
Entrou em vigor no dia 23
de agosto a Lei n.º 92/2017,
de 22.8, que obriga à utilização de meio de pagamento
específico a transações que
envolvam montantes iguais ou
superiores a €3000, alterando
a Lei Geral Tributária (aditando o artigo 63º-F e revogando
o artigo 63º-C) e o Regime
Geral das Infrações Tributárias
(alterando o artigo 129º).
Assim, de acordo com
o Artigo 63.º-E, é proibido pagar ou receber em
numerário em transações
de qualquer natureza que
envolvam montantes iguais
ou superiores a €3000, ou o
seu equivalente em moeda
estrangeira.
Os pagamentos realizados pelos sujeitos passivos
de IRC ou IRS que disponham de contabilidade obrigatória respeitantes
a faturas ou documentos
equivalentes de valor igual
ou superior a €1000, ou o
seu equivalente em moeda
estrangeira, devem ser efetuados através de meio de
pagamento que permita a

identificação do respetivo
destinatário, designadamente transferência bancária,
cheque nominativo ou débito direto.
O limite atrás mencionado é elevado para € 10 000,
sempre que o pagamento
seja realizado por pessoas
singulares não residentes
em território português e
desde que não atuem na
qualidade de empresários
ou comerciantes.
Refira-se que, para efeitos
dos limites acima mencionados, são considerados de
forma agregada todos os pagamentos associados à venda
de bens ou prestação de serviços, ainda que não excedam
aquele limite se considerados
de forma fracionada.
No que respeita a pagamento de impostos, passa
a ser proibido o seu pagamento em numerário se o
montante exceder €500.
Encontram-se excecionadas das proibições referidas,
as operações com entidades
financeiras cujo objeto legal
compreenda a receção de

depósitos, a prestações de
serviços de pagamento, a
emissão de moeda eletrónica
ou a realização de operações
de câmbio manual, nos
pagamentos decorrentes de
decisões ou ordens judiciais
e em situações excecionadas
em lei especial.
O não cumprimento
do acima exposto é punido, nos termos do artigo
129º do RGIT (na redação
agora atribuída pela Lei
nº 92/2017), ou seja, a
realização de transações em
numerário que excedam os
limites legalmente previstos
é punível com coima de
€180 a €4500.
De sublinhar que as alterações efetuadas pela Lei
nº 92/2017 à LGT e ao
RGIT produzem efeitos relativamente aos pagamentos
realizados após 23 de agosto, ainda que as transações
eu lhe deram origem sejam
anteriores.
(Cfr, Lei nº 92/2017, de
22.8, na pág. 574)
Fonte: Boletim do Contribuinte

Arrendamento

Atualização das rendas
De acordo com a taxa de
inflação divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), o coeficiente de atualização das rendas para 2018
será fixado em 1,2%.
Este coeficiente (1,12%)
de atualização aplica-se aos
contratos antigos (anteriores
a 1990 no caso dos habitacionais e anteriores a 1985 nos
não habitacionais) que não
tenham sido alvo de alteração
ao abrigo do novo regime de
arrendamento de 2012.
Recorde-se que em 2017
as rendas tiveram um aumento de 0,54%, enquanto
em 2016 o agravamento
foi de 0,16%. Em 2015, as
rendas ficaram congeladas e
em 2014 o aumento foi de

0,99%.
Para que a atualização
seja válida, é necessário que
o senhorio comunique por
escrito com uma antecedência mínima de 30 dias e o
aumento só poderá entrar
em vigor um ano depois da
última atualização ou da assinatura do contrato.
Este coeficiente de atualização não se aplica aos
contratos de arrendamento
anteriores a 1990 (rendas
antigas) que foram renegociados e em que os inquilinos
têm mais de 65 anos ou nos
casos em que foi confirmada
a sua carência económica ou
deficiência. Estes inquilinos
estão protegidos por um período de congelamento das

rendas até oito anos após a
renegociação.
Os arrendamentos anteriores a 1967 estão sujeitos
a um regime de atualização
especial, igualmente determinado pelo INE.
Também os contratos celebrados depois de 2006,
em que foi acordado outro
regime de atualização, não
são abrangidos por esta atualização.
De realçar que os arrendamentos anteriores a 1990
que ainda não foram objeto
de atualização de rendas, ao
abrigo da nova lei (de 2012),
poderão iniciar esse processo
em qualquer altura.
Fonte: Boletim do Contribuinte
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