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DESTAQUE

Editorial
Quando, há pouco mais de dois meses,
tomei posse enquanto presidente da Direção da ACICB – Associação Comercial e
Empresarial da Beira Baixa, dei a conhecer
os pontos que, para mim e para os que me
irão acompanhar ao longo dos próximos
quatro anos, são considerados fundamentais
na ação desta instituição.
Desde logo, a primeira palavra é dirigida aos empresários nossos associados. Queremos continuar a acompanhar-vos
e a apoiar-vos nesta caminhada pelo mundo empresarial, dando continuidade ao
trabalho desenvolvido até aqui pela anterior direção.
Entendemos que, com uma aproximação da Associação aos seus associados,
conseguiremos que eles usufruam dos nossos serviços e que nos interpretem como
sendo um parceiro válido e necessário no desenvolvimento da sua atividade comercial e empresarial.
Pretendemos, também, delinear uma estratégia de angariação de novos sócios. No fundo, procurar mecanismos em que os empresários e os comerciantes
que iniciem ou alterem a sua atividade, considerem como necessário e fundamental, ser nosso associado, e que nos olhem como um parceiro para o seu sucesso.
Aplicar-nos-emos também na intensificação de campanhas de promoção do
Comércio de Proximidade.
Queremos levar estas ligações mais além. Queremos estendê-las aos concelhos de Proença-a-Nova, Oleiros e Penamacor por terem sido recentemente integrados e ainda existir algum trabalho a realizar.
Para todos, queremos dar a conhecer mais e melhor os serviços da associação
reforçando os protocolos que realizamos em benefício dos nossos Associados.
Não posso deixar de, igualmente, referir os parceiros da associação. Só com
eles tem sido possível ir concretizando os nossos objetivos. É com eles também
que queremos continuar a colaborar na realização dos eventos que muito contribuem para a dinamização da nossa área de intervenção. É a eles que agradecemos
o contributo e a ajuda para prestarmos, a cada dia, um melhor serviço aos nossos
Associados e aos empresários em geral.
Se surgir a possibilidade e interesse de participarmos em novas iniciativas
relacionadas com a nossa atividade, cá estamos disponíveis para colaborar, sempre
em prol dos nossos Associados.
Estamos abertos a receber novas parcerias para projetos, bem como a analisar
novas propostas de ações que sejam benéficas para os nossos associados e permitam o desenvolvimento do comércio da nossa área de intervenção em prol da sua
sustentabilidade económica.
No que respeita à ETEPA- Escola Tecnológica e Profissional Albicastrense, é
uma matéria à qual a Associação tem de prestar uma atenção especial.
Com novas instalações, há que tentar captar novos cursos e aumentar o
número de alunos, aliás o que já está a acontecer como resultado do excelente
trabalho da sua atual direção.
Temos outro grande desafio para os próximos quatro anos, que consiste na
realização das obras e mudança dos nossos serviços para aquela que será a nova
sede da nossa associação na Av. Nuno Alvares.
Como referi a 26 de abril aquando da Tomada de Posse, nos próximos quatro anos, aquilo que pretendemos é dar continuidade ao bom trabalho para que
continuemos a ser merecedores da confiança de todos aqueles com e para quem
trabalhamos.
Sérgio Bento, Dr.
Presidente da Direção da ACICB
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ACICB

Ato Eleitoral
e Assembleia Geral
O mês de março terminou com
a eleição dos Corpos Sociais para
o quadriénio 2017-2021. Com 50
votantes, a lista vencedora foi a Lista
A, única lista a votação, sendo eleito
como novo presidente da Direção,
Sérgio Bento.
A informação foi transmitida após o
encerramento do período eleitoral no
decurso da Assembleia Geral da ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa. O Presidente da
Assembleia Geral deu a conhecer que
foram registados 50 boletins de voto,
dos quais, quarenta e oito preenchidos
de forma correta para a Assembleia Geral, para a Direção e para o Conselho
Fiscal da ACICB.
Adelino Minhós, então presidente
da Direção da ACICB, destacou “o facto de apesar de, nos últimos dois anos,
não existir qualquer projeto, a estrutura apresentar um resultado positivo,
apesar de que o valor das quotas pagas
não cobre os custos desta estrutura
associativa e que foram realizadas um
grande número de ações que despenderam de algum valor”. O dirigente
aproveitou ainda o momento, para
endereçar os parabéns à direção recém
eleita, agradecendo toda a colaboração
e disponibilidade demonstradas aos
seus parceiros de direção ao longo os
anos em que esteve à frente dos destinos
desta associação.
Os Corpos sociais eleitos para o
quadriénio 2017/2021 são:
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ASSEMBLEIA GERAL:
Presidente, A.Minhós, Unipessoal,
Lda., representada por Adelino Minhós

Vice-Presidente, J.C.Tonilhas, Soc.
Med. Imobiliária, Lda., representada
por João Dias
Secretário, António José da Costa
Jóia, representada por António Jóia.
DIREÇÃO:
Presidente, Sérgio Bento, Advogado, representada por Sérgio Bento
Vice-Presidente, Pequito & Mateus, Lda., representada por António
Pequito
Vogal Efetivo, Andrea Nelma Guerreiro Malta, representada por Nuno Vaz
Vogal Efetivo, Lavandaria Expresso
Albicastrense, representada por Sandra
Gonçalves
Vogal Efetivo, Ponto Prisma - Mediação Imobiliária Unipessoal, Lda.,
representada por Miguel Chaves
Vogal Efetivo, Fábrica da Igreja de
São Miguel da Sé, representada por
José Júlio Cruz
Vogal Efetivo, Soprotaco - Assentamento e Comercialização de Pavimentos, Lda., representada por Carlos
Lavrador
Vogal Suplente, Pratical Confort,
Lda., representada por Tiago Sequeira
Vogal Suplente, JMD Mendes Unipessoal, Lda., representada por João
Mendes.
CONSELHO FISCAL:
Presidente, Rendiconta - Gab. Téc.
e Econ. Contabilidade, Lda., representada por Alfredo Correia
Secretário, Grincop - Gráfica, Informática e Cópia, Lda., representada
por José Capinha
Secretário, RVJ Editores, Lda., representada por João Carrega.
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

Novos corpos sociais tomam posse
O dia 26 de abril foi a data escolhida para a Tomada de Posse nos novos
Corpos Sociais da ACICB – Associação
Comercial e Empresarial da Beira Baixa.
Sérgio Bento tomou posse enquanto
presidente da Direção da ACICB para o
quadriénio 2017/2021 perante uma sala
repleta de associados e representantes de
instituições albicastrenses que quiseram
participar na sessão.
O novo responsável pela ACICB,
que fazia parte da anterior direção, informou todos os presentes a respeito dos
objetivos para o seu mandato. A nova
direção pretende reforçar o vínculo com
os seus associados, ao mesmo tempo que
procura aumentar o número de associados, nomeadamente nos concelhos de
Penamacor, Oleiros e Proença-a-Nova,
que recentemente integraram a área de
abrangência da associação. “Procurar
mecanismos em que os empresários ou
comerciantes que iniciam ou têm uma
atividade considerem como necessário
ou fundamental ser nosso associado e nos
olhem como um parceiro para o sucesso
na sua atividade” afirmou.

Sérgio Bento é o novo presidente da ACICB

Luís Correia com Adelino Minhós (novo presidente da AG) e João Dias

António Pequito assumiu as funções de vice-presidente

Na passagem de testemunho, Adelino Minhós fez um balanço positivo
do trabalho realizado durante os seus
mandatos, tendo lembrado alguns
acontecimentos que marcaram a vida
da associação como as celebrações do
centenário da ACICB e as missões
empresariais realizadas a Moçambique
(2012), China (2014) e Chile e Argentina (2016). O antigo dirigente referiu que
“hoje a associação está mais forte, com
uma situação financeira confortável,
com mais património e maior, pois passou a abranger também os concelhos de
Penamacor, Proença-a-Nova e Oleiros.
É uma associação que pode olhar para
o futuro com alguma tranquilidade”.
O presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Luís Correia,
destacou o trabalho que a Associação
tem realizado junto do Comércio de
Proximidade, revelando uma maior
dinâmica. Do mesmo modo, referiu
a disponibilidade do Município para
colaborar com as associações e restantes
instituições no “apoio aos empresários e
à economia da região”.

O salão da ACICB durante a cerimónia da tomada de posse

A cerimónia contou com a presença de muitas entidades, instituições e associados
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Curso de manipulador de carnes
Foi no passado dia 20 de junho
que a ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
realizou a formação de Higiene e
Segurança Alimentar no setor das
carnes com a participação de 25
formandos associados da ACICB.
Esta formação de 4 horas foi realizada em parceria com o Centro de
Formação Profissional do Setor Alimentar. Os objetivos eram dotar os
manipuladores/operadores de carnes
de formação obrigatória nos termos
da Higiene e Segurança Alimentar,
dando cumprimento ao disposto na
diversa legislação para o Setor das
Carnes, nomeadamente o DecretoLei nº 147/2006 de 31/07 e também
a renovação do Cartão de Manipu-

lador de Carnes e seus produtos,
emitido pela Federação Nacional
das Associações dos Comerciantes
de Carnes (FNACC).
Além desta formação com a fi-

nalidade da renovação do cartão de
manipulador de carnes, a ACICB
encontra-se a reunir inscrições para
a realização de formação inicial de
manipulador de carnes que terá iní-

cio logo que esteja reunido o número
mínimo de formandos. Todos os
interessados em realizar esta formação poderão inscrever-se junto dos
serviços da ACICB.

AÇÃO DE FORMAÇÃO

ACICB

Nova nota
de 50 euros

A ACT e as Doenças
Profissionais

O conhecimento da nova
nota de 50 euros da Série
Europa foi o mote para as
ações de formação gratuitas
que a ACICB – Associação
Comercial e Empresarial
da Beira Baixa realizou em
parceria com o Banco de
Portugal, especialmente dirigidas aos profissionais que
operam diretamente com
numerário.
As referidas ações de formação tiveram lugar nas
instalações do Banco de
Portugal em Castelo Branco,
nos dias 2 e 7 de março e contaram
com a presença de vários associados
da ACICB. Os formandos puderam
contactar antecipadamente com a
nova nota e apreender os métodos
utilizados para a verificação da autenticidade das notas de euro, sendo
o mais utilizado o método “Tocar,
Observar e Inclinar”.
A nova nota de 50 euros mantém
o mesmo tamanho e o mesmo estilo,
o renascentista, mas distingue-se da
nota da primeira série pelo desenho
renovado, pela utilização de cores
mais fortes e pelos novos elementos
de segurança: o número esmeralda
e a janela com o retrato de Europa
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no holograma. Outra das características distintivas é o papel firme
e ligeiramente sonoro, assim como
a impressão em relevo que permite
sentir as pequenas linhas impressas
nas margens esquerda e direita.
A segunda série de notas de euro
é designada Europa, dado que alguns
dos seus elementos de segurança contêm um retrato da figura mitológica
Europa que deu origem a nome do
continente europeu.
É importante salientar que a antiga
nota de 50 euros mantém o seu valor
monetário, não precisando ser trocada
uma vez que deixará de ser emitida e
saindo gradualmente de circulação.

As Doenças Profissionais foram o
tema em destaque na sessão de esclarecimento que teve lugar no dia 30
de maio, nas instalações da ACICB
– Associação Comercial e Empresarial
da Beira Baixa.
Esta sessão de esclarecimento foi
realizada em parceria com a ACT
– Autoridade para as Condições do
Trabalho e contribuiu para elucidar
todos os presentes a respeito dos perigos que se enfrentam no exercício das
atividades profissionais. Do mesmo
modo, os presentes puderam colocar
questões concretamente relacionadas
com a sua empresa, sendo respondidas pela ACT.
No início da sessão, Paula Minhós,
secretária geral da ACICB, deu conta
da importância da realização deste
tipo de sessões, uma vez que é estando
em contacto com as entidades competentes, que os empresários podem
esclarecer as mais variadas dúvidas. “É
por este motivo que a ACICB acha
importante e aceita colaborar com a
ACT e as demais entidades na realização destas reuniões esclarecedoras”,
referiu.
Ernesto Marques da ACT foi o
responsável pelo esclarecimento. “A
ACT tem também um papel de pro-

moção da segurança e saúde no trabalho, ou seja, de prevenção”, informou
o técnico. Para Ernesto Marques “a
segurança e a saúde no trabalho, além
de serem uma obrigação legal, são
uma mais-valia para as empresas e às
vezes o mais complicado é explicar aos
empregadores isso mesmo. Faze-los
perceber que é importante para prevenir lesões e doenças profissionais nos
locais de trabalho e isso vai contribuir
para o êxito da própria empresa”.
Para além dos esclarecimentos a
respeito das doenças profissionais, o
técnico da ACT ainda deu a conhecer
a instituição que representa informando sobre as campanhas de sensibilização que habitualmente realiza.
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ACICB

Beira Baixa: Terras de Excelência
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa integra,
enquanto entidade consultiva, o
Conselho de Coordenação Estratégica
(CCE) do PROVERE 2020 BEIRA
BAIXA: TERRAS DE EXCELÊNCIA, o qual foi formalmente constituído a 01 de junho de 2017.
O PROVERE 2020 BEIRA BAIXA: TERRAS DE EXCELÊNCIA
consiste no Programa de Valorização
Económica de Recursos Endógenos,
que procura fomentar e incrementar a
competitividade do território da Beira
Baixa, através da valorização dos seus
recursos endógenos, nomeadamente
no setor agroalimentar, e reforçar
a identidade da marca Beira Baixa,
associada a projetos competitivos,
inovadores e com capacidade de internacionalização.

O Conselho de Coordenação
Estratégica (CCE) é o órgão que
assegura a gestão e o alinhamento
dos interesses de todas as entidades

públicas e privadas envolvidas na
implementação do PROVERE. Este
Conselho é liderado pela CIMBB,
que é também a Líder do Consórcio,

e integra também diversas entidades
representativas do tecido económico
e do sistema científico da região, entre
as quais figura a ACICB.

DE 29 A 30 JUNHO

ACICB participou na II Feira de Economia
Social da Região 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 Social 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.
O espaço “Mostra Social IN”
estava inserido na II Feira Social
IN que decorreu nos dias 29 e 30
de junho, na praça 25 de abril e na
Biblioteca Municipal de Castelo
Branco. Esta Feira de Economia So-

cial da Região de Castelo Branco foi
levada a cabo pela 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.
A Feira Social IN tem o intuito
de fomentar a rede de contacto
pelo que 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.
Este concurso foi outro das atividades em que a ACICB se envolveu
tendo atribuído um dos prémios em
concurso pela disponibilização aos
seus serviços a potenciais empreendedores.

www.acicb.pt
JULHO 2017
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DE 25 A 28 MAIO

Dias Templários de Castelo Branco
Largos milhares de pessoas visitaram, nos passados dias 25 a 28 de
maio, o Castelo albicastrense participando em mais uma edição dos Dias
Templários de Castelo Branco.
Ao longo dos quatro dias do
evento, foram inúmeras as atividades
realizadas, com especial relevo para o
Cortejo Medieval levado a cabo pelos
alunos dos Agrupamentos Escolares
do concelho de Castelo Branco e o
regresso do Assalto ao Castelo, encenação que se mantém como cabeça de
cartaz dos Dias Templários de Castelo
Branco.
Sérgio Bento, presidente da Direção da ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa,
considera que, uma vez mais, “este
evento superou as expetativas, não
só pelo número de pessoas envolvidas
na sua realização com a integração
dos Agrupamentos Escolares, mas
também pelo número de visitantes
que no decurso do evento acorreram
ao Castelo”.
Na base deste sucesso encontra-se
o importante contributo prestado
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pela Câmara Municipal de Castelo
Branco, Junta de Freguesia de Castelo
Branco e pela OUTREM – Associação de Defesa do Ambiente e Património, entidades sem as quais não
seria possível concretizar este certame.
O dirigente destaca também “o
esforço e o importante papel dos
colaboradores da Câmara Municipal
de Castelo Branco e dos Serviços
Municipalizados de Castelo Branco
que trabalharam na concretização dos
Dias Templários de Castelo Branco,
assim como dos Agrupamentos Escolares que aderiram ao Cortejo Medieval, da Escuderia e da PSP”. A par
de todas as instituições, Sérgio Bento
manifesta ainda o seu “agradecimento
aos moradores da zona do Castelo,
com especial enfoque aos habitantes
da Rua do Mercado e às colaboradoras
da ACICB”.
JULHO 2017
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PROENÇA-A-NOVA E VILA VELHA DE RÓDÃO

Associação marca presença em certames
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa, com o
intuito de dar a conhecer a todos os
seus associados, restantes empresários e à população em geral os seus
serviços, tem marcado presença nas
feiras que têm vindo a ser realizadas
nos concelhos que fazem parte da sua
área de abrangência.
No decurso do mês de 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.
A ACICB marcou presença com
a sua carrinha Pão de Forma onde
distribuiu dísticos de afixação obrigatória para os empresários com
estabelecimentos abertos ao público e
variado material promocional. Todos
os empresários daqueles concelhos
puderam ficar a conhecer com mais
pormenor a história da associação,
os serviços que esta disponibiliza a
todos os seus associados, assim como
esclarecer dúvidas junto das técnicas
da associação.

PARCERIA ENTRE ACICB E ESART

Montras para todos os gostos
Algumas das montras de Castelo
Branco voltaram a ganhar novas cores
com a ação de Vitrinismo e decoração
de montras que a ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira
Baixa realizou em colaboração com a
Escola Superior de Artes Aplicadas do
Instituto Politécnico de Castelo Branco, no âmbito do Curso de Design de
Interiores e Equipamento.
A ação deste ano foi realizada em
lojas localizadas na Avenida General
Humberto Delgado e na Rua Tavares
Proença Júnior. Atendendo à importância que o vitrinismo assume nos
dias de hoje, a ACICB considera que
esta ação é uma boa oportunidade
para agitar o Comércio de Proximidade pela introdução de novas ideias
e execução de trabalhos diferentes,
suscitando também a atenção de todos os consumidores. Dessa forma, a
ACICB incentivou os seus associados
a participarem nesta iniciativa que
pode ser vista entre os dias 7 e 12 de
junho nas montas das lojas Kid to Kid;
M.D.D.; Muralha - joias e relógios;
Onergy; Optiframa; Polichinelo; e
Pontoprisma.
JULHO 2017

Algumas das montras foram produzidas pelos alunos da ESART
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PARCERIA COM O CEC

Curso de aprendizagem
Técnico/a Comercial
A ACICB – Associação Comercial e Empresarial da Beira Baixa
em parceria com o CEC/CCIC Conselho Empresarial do Centro/
Câmara de Comércio e Indústria
do Centro, irá desenvolver no âmbito do Sistema de Aprendizagem
do IEFP – Instituto de Emprego e
Formação Profissional, o curso de
Técnico/a Comercial.
Os cursos de aprendizagem permitem obter uma certificação escolar
e profissional, privilegiando a inserção no mercado de trabalho, potenciada por uma forte componente
de formação realizada em contexto
de empresa, e o prosseguimento de
estudos de nível superior.
O curso tem a duração de 3225
horas (2125 horas de formação em
sala + 1100 horas de formação em
contexto de trabalho).

Esta formação tem como destinatários jovens que estejam nas
seguintes condições:
• Idade inferior a 25 anos
• 9.º ano de escolaridade ou superior, sem conclusão do 12.º ano
Os formandos terão direito a
receber uma bolsa para material de
estudo, uma bolsa de profissionalização, subsídio de alimentação,
despesas de transporte e materiais de
apoio à formação.
Com início previsto para setembro ou outubro de 2017, os interessados em participar deverão proceder
à inscrição junto dos serviços da
ACICB. De igual modo, as empresas
que possam ter interesse em receber
formandos nas suas instalações deverão fazer-nos chegar a sua intenção
para que seja possível tratar de todos
os aspetos burocráticos.

PROJETO APREENDER

CEC e ACICB lançam programa
“Crie o seu negócio em 5 passos”
No âmbito do projeto APREENDER 3.0, a ACICB – Associação Comercial e Empresarial da
Beira Baixa, em parceria com o
CEC/CCIC – Conselho Empresarial do Centro/Câmara de Comércio e Indústria do Centro, irá desenvolver um ciclo de Workshops
de Capacitação com o tema “Crie
o seu negócio em 5 passos”.
Crie o seu negócio em 5 passos
é um programa estruturado de
promoção do empreendedorismo
e do espírito empresarial, visando
sensibilizar empreendedores para
fatores essenciais e os passos relevantes a seguir para a constituição
de empresas. Certamente que
muitos indivíduos se questionam
sobre se devem ou podem ter o
seu Negócio. Se devem arriscar ou
esperar que outros o façam por si.
O programa é definido em sessões de workshops com 5 temas
diferentes que replicam de forma

sintética, fases essenciais da constituição de empresas, e que refletem
passos necessários para que futuros

empreendedores consolidem informação para incrementar o seu
espírito empresarial e encarar com

maior possibilidade de sucesso a
criação do seu negócio.
O programa é composto por um
ciclo sequencial de 5 workshops
temáticos, a saber:
1. Atitude empreendedora;
2. Da ideia ao negócio (onde
estão os clientes, negócios potenciais, parceiros de negócio, recursos
chave);
3. Materialização do negócio
(proposta de valor, relacionamento com o cliente, segmentação do
mercado, canais de distribuição);
4. Investimento e fontes de financiamento (parcerias de negócio,
fontes de financiamento, retorno
do investimento - estrutura de
custos e proveitos);
5. O plano de negócios.
Todos os interessados em participar nesta ação ou em obter
mais informações poderão entrar
em contacto com os serviços da
ACICB.
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Provas de Aptidão Profissional
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 mais
de duas dezenas de alunos envolvidos, ligados aos cursos de Serviços
Jurídicos, Comunicação, marketing,
relações públicas e publicidade e ainda
Animador Sociocultural.
Sérgio Bento, presidente da Direção da ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa, marcou
presença na cerimónia de abertura e
frisou a importância que a ETEPA
tem para a ACICB reforçando a ideia
de que “a ETEPA é a nossa menina
dos olhos e nos próximos anos iremos manter-nos ao lado desta escola
trabalhando em conjunto para que
consigamos continuar a alcançar o
sucesso que até aqui tem pautado a
vida da ETEPA”. Também os alunos

finalistas foram visados nas palavras
do presidente da direção, aos quais
garantiu não haver necessidade de
nervosismo tendo ainda endereçado
votos de “sucesso para o futuro quer
seja pela prossecução dos estudos no
ensino superior ou pelo ingresso no
mercado de trabalho”.
Fernando Raposo, Vereador da
Câmara Municipal de Castelo Branco,

também esteve na sessão de abertura
e salientou o importante papel que
a ETEPA tem tido “na formação de
qualidade de novos profissionais”.
Para além destes, estiveram igualmente presentes na sessão de abertura,
o Instituto do Emprego e Formação
Profissional de Castelo Branco, a Santa
Casa da Misericórdia de Castelo Branco e o Instituto Politécnico de Castelo

Branco, parceiros que colaboram com
a ETEPA na formação dos jovens
alunos.
Cristina Granada, diretora pedagógica da ETEPA, conduziu a sessão de
abertura e a apresentação dos trabalhos
tendo deixado uma palavra individual
de agradecimento a cada entidade
presente, não só na sessão de abertura
mas também no painel de júris.

ACICB

Formações Modulares Certificadas
A ACICB – Associação Comercial
e Empresarial da Beira Baixa pretende
desenvolver um Plano de Formação
Profissional para os próximos anos, motivo pelo qual 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 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 desenvolvimento do indivíduo.
Apesar da candidatura ainda se
encontrar em fase de aprovação, informamos todos os Associados da ACICB
interessados nestas formações, que nos
JULHO 2017

encontramos a receber inscrições que
podem ser realizadas junto dos serviços

da ACICB. As Unidades de Formação
de Curta Duração que pretendemos

vir a disponibilizar e para as quais nos
encontramos a receber inscrições são:

341

Comércio

346

Secretariado e Trabalho Administrativo

0349

Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho conceitos básicos

0592

Legislação laboral

0628

Língua inglesa - técnicas de escrita

0653

Arquivo - organização e manutenção

0686

Gestão do tempo

0704

Atendimento - técnicas de comunicação

347

Enquadramento na Organização/Empresa

0731

Análise da satisfação dos clientes

5441

Comunicação institucional

481

Ciências Informáticas

0755

Processador de texto - funcionalidades avançadas

0757

Folha de cálculo - funcionalidades avançadas

0767

Internet - navegação

811

Hotelaria e Restauração

1122

Noções e normas da qualidade

3334

Requisições, controlo de custos e faturação de serviços

812

Turismo e Lazer

3495

Assistência ao cliente

862

Segurança e Higiene no Trabalho

3774

Planos específicos de prevenção de riscos profissionais

3776

Informática - folha de cálculo e base de dados

0361

Organização e manutenção do arquivo

0381

Organização administrativa da venda

0404

Organização pessoal e gestão do tempo

0423

Gestão e marketing - princípios básicos

0432

Estratégias de fidelização

0448

Vitrinismo - enquadramento e evolução

0693

Gestão de correio eletrónico e pesquisa de informação
na web

2659

Higiene e segurança alimentar e sistema HACCP

3564

Primeiros socorros

5897

Atendimento e venda presencial

8520

Língua Espanhola - logística

9216

Meios de comunicação digital

9224

Sistemas digitais e gestão documental

9227

Língua espanhola - apresentação do produto/serviço

342

Marketing e Publicidade

0755

Processador de texto - funcionalidades avançadas

0757

Folha de cálculo - funcionalidades avançadas
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ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DA BEIRA BAIXA

Sistema de Incentivos
ao Empreendedorismo e ao Emprego
O SI2E - Sistema de Incentivos ao
Empreendedorismo e ao Emprego,
visa o apoio ao empreendedorismo
e à criação de emprego, apoiando
projetos que promovam a criação
líquida de emprego, através da
criação do próprio emprego e/ou a
contratualização de trabalhadores,
nomeadamente:
• Criação, expansão ou modernização de PME`s criadas há menos
de cinco anos;
• Expansão ou modernização de
PME`s criadas há mais de cinco anos;
TIPO DE APOIO: Os incentivos a conceder no âmbito do SI2E revestem a natureza de subvenção não
reembolsável, podendo beneficiar
das duas componentes de financiamento (FEDER e FSE), ou apenas de
uma delas, consoante a opção efetuada pelo promotor na apresentação
da candidatura, devendo no entanto
demonstrar e/ou evidenciar a realização de investimento e a criação de
postos de trabalho.
BENEFICIÁRIOS: São passíveis
de financiamento do SI2E as micro
ou pequenas empresas, na aceção
das alíneas e) e h) do artigo 2º da
Portaria n.º 105/2017 de 10 de março. Encontra-se abrangida qualquer
entidade que, independentemente da
sua forma jurídica, exerce uma atividade económica, através da oferta
em concorrência de bens ou serviços
no mercado.
ÁREA GEOGRÁFICA: NUTIII
Beira Baixa
DESPESAS ELEGÍVEIS:
No investimento físico, são elegíveis as seguintes despesas:
• Custos de aquisição de máquinas, equipamentos e informáticos;
• Custos de conceção e registo
associados à criação de novas marcas
ou colecções;
• Custos iniciais associados à
domiciliação de aplicações, adesão
inicial a plataformas eletrónicas e
similares;
• Serviços de arquitetura e engenharia relacionados com a implementação do projeto;

• Material circulante diretamente relacionado com o exercício da
atividade;
• Estudos, diagnósticos, auditorias, planos de marketing essenciais
ao projeto de investimento;
• Obras de remodelação ou adaptação;
• Participação em feiras e exposições no estrangeiro
Para efeitos da criação de emprego, são elegíveis as despesas com
remunerações de postos de trabalho
criados nas seguintes situações:
a) Criação do próprio emprego;
b) Criação de postos de trabalho
para desempregados inscritos há
mais de 6 meses no Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P.,
incluindo desempregados de longa;
c) Criação de postos de trabalho
para jovens até 30 anos à procura do
primeiro emprego inscritos no IEFP,
I.P., como desempregados há pelo
menos 2 meses.
CONDIÇÕES DE ACESSO: Os
beneficiários devem estar legalmente
constituídos, poderem legalmente,
desenvolver atividades no território
abrangido pelo Programa Operacional, possuírem ou poderem assegurar
até à aprovação da candidatura, os
meios técnicos, físicos, financeiros
e humanos necessários ao desenvolvimento da operação e serem micro
ou pequenas empresas certificadas
eletronicamente pelo IAPMEI.
PROJETOS: O investimento
máximo a realizar é de 235 mil euros,
sendo que os projetos até aos 100
mil euros serão geridos pelo Grupo
de Ação Local e os projetos entre os
100 mil e os 235 mil euros, serão
geridos pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, O período de
investimento deve ter uma duração,
máxima de 18 meses, contado a partir da data da primeira despesa ou da

criação do primeiro posto de trabalho, devendo o mesmo demonstrar
a viabilidade económico-financeira.
NÍVEIS E TAXAS DE APOIO:
O nível de apoio a conceder no
âmbito desta ação, será determinado
com base no investimento elegível
aprovado, através da aplicação de
uma taxa base de 40% para os investimentos localizados em territórios
de baixa densidade ou 30% para os
investimentos localizados nos restantesterritórios.
À referida taxa base acrescem as
seguintes majorações, até um máximo de 20 pontos percentuais (pp):
a) Projetos da tipologia prevista
na alínea a) do artigo 6.º do SI2E:
10% pp;
b) Projetos enquadrados nas prioridades relevantes para os territórios
abrangidos neste AAC, nos seguintes
termos:
I. Inserido e/ou sinalizado em
EEC PROVERE ou outras que
incluam o território Beira Baixa,
comprovados por declaração emitida pela respetiva entidade líder,
ou inserido nas áreas definidas em
PAICD/PARU, comprovados por
declaração emitida pela respetiva
entidade líder: 10%
II. Iniciativas que incidam em
áreas definidas como áreas de especialização prioritária (Turismo,
Agroindústria e Floresta)(1);(2) da
EIDT da CIMBB: 10%
No caso particular dos incentivos
FSE a apurar e conceder, o financiamento relativo à criação dos postos
de trabalho para desempregados ou

jovens à procura do primeiro emprego ou para a criação do próprio
emprego, é atribuído através da comparticipação total das remunerações
de postos de trabalho criados e tem
como limite mensal o valor correspondente ao Indexante de Apoio
Social (IAS), observando os períodos
máximos definidos de acordo com a
Portaria, a saber:
- 9 meses, para contratos de trabalho sem termo ou criação do próprio
emprego;
- 3 meses, para os contratos de
trabalho a termo, com uma duração
mínima de 12 meses.
Aos períodos máximos atrás
referidos acrescem as seguintes majorações de acordo com os seguintes
pressupostos:
- Majorações de 2,5 meses, com
um máximo de 6 meses, por cada
uma das seguintes situações:
I) Projetos localizados em territórios de baixa densidade;
II) Projetos de criação de empresas previstos na alínea a) do artigo
6.º do SI2E;
III) Para trabalhadores do género
sub-representado, conforme lista
contante do anexo E ao presente
AAC, ou para trabalhadores qualificados na aceção, respetivamente,
das alíneas g) e m) do artigo 2.º
do SI2E.
MODALIDADES E PRAZOS
PARA A APRESENTAÇÃO DE
CANDIDATURAS: A apresentação de candidaturas é feita através
de formulário eletrónico no Balcão
Portugal 2020 no sítio https://www.
portugal2020.pt/Balcao2020/,
instruída com os anexos ai identificados.
A apresentação das candidaturas
decorre entre o dia útil seguinte ao
da publicação do presente aviso,
de acordo com o seguinte plano de
apresentação de candidaturas:
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TENS ATÉ 20 ANOS?
Pretendes uma oportunidade diferente?

WWW.ETEPA.PT

MAIS DE
DUAS DÉCADAS
A INVENTAR
O FUTURO

INSCREVE-TE JÁ
2017/2018

A NOSSA OFERTA

TEL.: 272 326 761 / TELEMÓVEL.: 964969738
E-MAIL: GERAL@ETEPA.PT

SÚBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO,
TRANSPORTE E ALOJAMENTO.

CURSOS PROFISSIONAIS
Equivalência ao 12ºano
Nível IV

ARTES
GRÁFICAS

SERVIÇOS
JURÍDICOS

CEF BÁSICO
Equivalência ao 9ºano
Nível II

ANIMADOR
SOCIOCULTURAL

AUXILIAR
PROTÉSICO*

CEF - SERVIÇOS
DE APOIO A CRIANÇAS
E JOVENS

COMUNICAÇÃO

ÓTICA
OCULAR*

CEF - SECRETARIADO
E TRABALHO
ADMINISTRATIVO

MARKETING, RELAÇÕES
PÚBLICAS E PUBLICIDADE

Co-financiado:

JULHO 2017

*(CURSOS A AGUARDAR AUTORIZAÇÃO)

