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Empresarial da Beira Baixa

A mudança de nome foi aprovada por unanimidade em Assembleia Geral e pretende apoiar todos os 
empresários de uma vasta região.                                                                                          Pág. 3

A Feira Medieval de 
Castelo Branco decorre de 
12 a 15 de junho no castelo 
templário da cidade 
albicastrense. Haverá 
espetáculos de fogo, teatro, 
música e gastronomia 
da época.             
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Este é o caminho certo...

À China

l A ACICB – Associação Em-
presarial da Beira Baixa acaba de alar-
gar os seus serviços a uma maior área 
de abrangência nesta zona do país. 
A Castelo Branco, Idanha-a-Nova e 
Vila Velha de Ródão, juntamos agora 
Proença-a-Nova, Oleiros e Penama-
cor que, garantidamente, queremos 
servir também com os mesmos ní-
veis de qualidade e atendimento os 
associados. 

A recente reorganização territo-
rial do nosso país com a consequente 
criação Comunidade Intermunicipal 
da Beira Baixa, veio ao encontro do 
trabalho que vínhamos desenvol-
vendo há alguns anos e obrigou-nos 
desde logo a acertarmos o passo e 
a adaptarmo-nos à nova realidade. 
Com um trabalho estruturado ao 
longo dos últimos anos, que se con-
substanciou numa demorada mas 
feliz aprovação de novos estatutos, 
a ACICB afirma-se como uma as-
sociação centenária, mas sempre jo-
vem e dinâmica, capaz de responder 
às necessidades dos seus associados, 
ajudando-os e apoiando-os em múl-
tiplas atividades e circunstâncias. São 
eles a primeira e a última razão da 
nossa existência.

Essas adaptações traduziram-se, 
entretanto, também na alteração da 
nossa designação, mantendo-se con-
tudo a marca ACICB como a nossa 
principal referência histórica, mas 
também futura. 

A ACICB - Associação Empresa-
rial da Beira Baixa passa, desta forma, 
a congregar os seis concelhos. Até à 
data, Proença-a-Nova, Penamacor 
e Oleiros não eram abrangidos pela 
ACICB, apesar de serem sede de al-
gumas empresas nossas associadas.

Por diversas ocasiões, publica-
mente, já nos tínhamos pronunciado 
positivamente sobre a criação da re-
gião da Beira Baixa, por acreditarmos 
nas capacidades de desenvolvimento 
dos concelhos que a constituem, bem 
como da forte imagem de marca que 
a ela está associada, desde logo no 
imaginário dos consumidores através 
da qualidade dos produtos que daqui 
emergem nos mercados nacionais e 

internacionais. 
A nossa missão é promover uniões 

e lançar novos desafios às empresas 
para que seja possível conseguir uma 
região mais forte e mais competitiva, 
potenciando todos os vetores que, 
empresarialmente, possam constituir 
mais-valias para os nossos associados. 

Assim, tornou-se indispensável 
que, para além do aumento da área 
de intervenção, a ACICB passasse a 
ter uma designação também ela mais 
abrangente. Reunimos na nossa mas-
sa associativa empresas de todos os 
setores de atividade e é essencial saber 
tirar partido desta nova união, apoian-
do novos empresários e empresas 
que, congregando esforços, consigam 
ter lucros e aumentar o número de 
postos de trabalho, ajudando à fixa-
ção de pessoas em territórios como 
aqueles em que estamos inseridos.

O desemprego, como sabemos, é 
uma chaga que afeta transversalmente 
toda a sociedade portuguesa que, por 
vezes, se acentua nas regiões mais in-
teriores como é o caso da nossa. Esta 
é também uma situação que preocupa 
todos os empresários interessados em 
gerar e em distribuir riqueza, fortale-
cendo as regiões em que estão inseri-
das as suas empresas. 

Com esta nova aposta da ACICB 
e com tudo o que ela acarreta, cabe 
também à nossa associação estar ain-
da mais presente e mais ativa, para 
que se consigam atingir os níveis de 
desenvolvimento desejados pelas em-
presas destes seis concelhos.

Novos desafios, responsabilidades 
acrescidas e uma maior convicção de 
que este é o caminho certo, um ca-
minho que queremos percorrer com 
os nossos associados, com a perma-
nente ambição de defender os seus 
interesses e apoiá-los na prossecução 
dos seus objetivos, que são também 
os nossos. l  

 Adelino Minhós, Arq.
Presidente ACICB

Destaque
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l A ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa está a 
organizar uma missão empresarial 
à China, no mês de novembro, que 
visa estabelecer parcerias ao nível 
dos setores económico, político e 
do ensino, revelou o presidente da 
associação.

Adelino Minhós, presidente da 
Associação Empresarial da Beira 
Baixa, exclarece que esta missão 
empresarial conta com o apoio da 
Câmara de Castelo Branco, Instituto 
Politécnico e da InovCluster - As-
sociação do Cluster Agroindustrial 
do Centro.

“A agenda está definida para esta 
missão de oito dias e inclui visitas a 
Macau e a Zhuhai, cidade com a qual 
Castelo Branco está geminada. Que-
remos aproveitar esse relacionamento 
institucional já existente”, justifica 
Adelino Minhós.

O presidente da Associação Em-
presarial da Beira Baixa referiu ainda 
que todas as instituições envolvidas 
nesta missão empresarial consideram 

Missão Empresarial
que a região tem potencial e ativi-
dades que se enquadram no mercado 
chinês.

“Temos produtos de alta quali-
dade e apesar de a produção não ser 
em quantidade, podemos aproveitar 
nichos de mercado na China”, adi-
antou.

Adelino Minhós acredita que a 
recetividade dos associados da As-
sociação Empresarial da Beira Baixa 
a esta missão “venha a ser boa” e 
sublinhou que se a comitiva levar 
três dezenas de pessoas será muito 
positivo, se bem que as expectativas 
apontem para um número superior.

Apesar de os associados estarem 
a receber informação sobre esta ini-
ciativa, os serviços da ACICB estão 
disponíveis para esclarecer eventuais 
dúvidas dos empresários sobre esta 
missão.

A Associação Empresarial da 
Beira Baixa conta anualmente com 
1.100 associados, que são transver-
sais a todos os setores de atividade 
económica.l

Editorial
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ACICB - Associação Empresarial da Beira Baixa
l A ACICB acaba de estender 

os seus serviços a todos os concelhos 
que englobam a comunidade da Beira 
Baixa. Para o seu presidente, Adelino 
Minhós, esta é uma forma de melhor 
servir os associados, reforçando tam-
bém a competitividade regional.

A ACICB - Associação Comercial, 
Industrial e Serviços dos Concelhos de 
Castelo Branco, Idanha-a-Nova e Vila 
Velha de Ródão adotou recentemente 
uma nova designação. A mudança é 
muito ligeira na forma porque o nome 
ACICB se mantém, mas significativa 
no conteúdo, na medida em que a 
associação passa a abranger uma área 
mais alargada em termos de atividade 
e influência, adaptando-se à nova 
reorganização territorial que ocorreu 
no país.

É desta forma que o seu presidente, 
Adelino Minhós, justifica a mudança 
efetuada, passando a associação a 
designar-se como ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa.  “Esta 
mudança já tinha sido aprovada em 
reunião de Direção há uns meses, 
tendo sido ratificada em Assembleia 
Geral agora em março”, explica este 
dirigente, acrescentando que “conse-
quência da recente alteração estatutária 
da ACICB, esta decisão enquadra-se 
num processo que já estava em marcha 
há algum tempo e uma vez que tive-
mos de mexer nos estatutos e provocar 
Assembleias Gerais de associados para 
esse efeito, aproveitámos também para 
nos reorganizarmos internamente de 
acordo com o que está a acontecer no 
país e na nossa região”.

Assim, a ACICB alarga a sua zona 
de intervenção a outros concelhos, 

onde, segundo Adelino Minhós, “já 
tem alguns associados”, passando a 
partir de agora também a trabalhar 
no apoio a atividades empresariais 
em Proença-a-Nova, Oleiros e Pe-
namacor. “Iremos melhorar substan-
cialmente o atendimento aos nossos 
associados de todos os seis concelhos 
desta zona do país e para isso estamos 
a ultimar um plano de ação que irá ser 
implementado paulatinamente e de 
acordo com as necessidades dos asso-
ciados”, refere o mesmo responsável. 
“Fortalecer o espírito associativo e o 
trabalho com os empresários irá cer-
tamente também fortalecer a própria 
região da Beira Baixa em que todos 
estamos incluídos e, convictamente, 
desejamos e contribuiremos para que 
a mesma se torne mais próspera, com-
petitiva e economicamente viável e 

Por uma Beira Baixa mais forte e dinâmica

Destaque

sustentável”, justifica Adelino Minhós.

Contas positivas
e aprovadas
Na mesma Assembleia Geral em 

que ficou definido o novo rumo da 
ACICB, foram também aprovadas por 
unanimidade dos associados presentes 
as contas desta associação relativas ao 
exercício de 2013. “A associação conti-
nua com muita atividade e dinamismo, 
cumprindo aquilo a que se propõe 
fazer de uma forma equilibrada e 
dentro do orçamentado e, por isso, 
verifica-se que as nossas contas se 
mantêm positivas desde 2010”, altura 
em que Adelino Minhós tomou posse.

O presidente da ACICB entende 
que “contas positivas e uma associação 
equilibrada e consistente reforçam a 
posição da mesma em defesa dos in-

teresses dos nossos associados”. Daí 
que, como refere, “tenha sido possível 
também aprovar, por unanimidade, a 
manutenção do valor das quotizações 
dos associados para mais um ano, 
valor esse que também não é alterado 
desde 2010, numa altura particular-
mente difícil para a vida das empresas 
e das associações empresariais, como 
se sabe”.

“Não aumentar as quotas durante 
cinco anos representa um grande 
esforço de gestão que temos vindo a 
desenvolver porque sabemos também 
do esforço dos empresários em man-
ter vivas as suas empresas, pelo que 
futuramente procuraremos não apenas 
manter esta postura como melhorar a 
nossa prestação de serviços naquilo 
que nos for possível”, conclui este 
dirigente. l
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Empresárias no espaço Triurbir
Encontro em Plasencia

l A ACICB, em conjunto 
com algumas das empresas 
suas associadas, participou 
no encontro “Empresárias 
em Conjunto no Espaço 
TRIURBIR” que se realizou 
dia 26 de março em Plasen-
cia, Espanha. A iniciativa, 
que contou com o apoio da 
Câmara Municipal de Castelo 
Branco, e surge integrada no 
projeto sob o Programa de 
Cooperação Transfronteiriça 
entre Espanha e Portugal, 
nomeadamente no espaço 
Triurbir (Triângulo Ibérico 
Raiano). 

O projeto tem como prin-
cipais objetivos promover 
a criação e consolidação de 
empresas dirigidas por mu-
lheres e fomentar a criação 
de sinergias e redes de co-
operação entre empresárias 
espanholas e portuguesas, 
promovendo a reflexão con-
junta e o debate. 

Nesta conferência em 
Plasencia, Paula Minhós, 
Secretária-Geral da ACICB 
apresentou a associação e deu 
a conhecer os passos neces-
sários na criação de empresas 
em Portugal. Sandra Gonçal-
ves (Lavandaria Expresso), 
Teresa Almeida (Quinta da 
Dança) e Vera Martins (Es-

www.acicb.pt

sência Feminina) foram as 
empresárias associadas da 
ACICB que tiveram a oportu-
nidade de apresentar as suas 
empresas e dar a conhecer 
a realidade do comércio em 
Portugal.

À parte das jornadas, foi 
colocado à disposição de 
todos os participantes um 
espaço para exposição e apre-
sentação dos seus produtos. 

Para além das participantes 
intervenientes nas jornadas, 
fizeram parte desta iniciati-
va as empresas: Aromas do 
Valado, Calmeiro & Martins 
Lda, Fonseca & Dias Lda, 
Joeiras e Panais, Maria Dias 
Lda, Moinho do Maneio, 
Monte Pedra da Légua, Mó-
veis LarBelo, Publinês, Sabo-
res Albicastrenses e Sabores 
de Monsanto.l

Atualidade

Mais de oito centenas de candidaturas aprovadas
Comércio Investe

l  Os resultados da 1.ª 
fase do programa Comércio 
Investe foram apresentados 
a 17 de março e revelaram 
que, através desta medida, 
foram aprovados 836 pro-
jetos, entre projetos indivi-
duais e projetos conjuntos, 
envolvendo o apoio a 1183 
empresas nacionais.

A fase de candidaturas 
decorreu até ao início de 
dezembro de 2013 e a região 
Centro, na qual se inclui a 

ACICB, viu serem aprova-
das 224 candidaturas, com 
um investimento superior 
a 14 milhões de euros e um 
incentivo associado que as-
cende a mais de 5,5 milhões 
de euros. A ACICB uniu-se 
aos seus associados e apoiou 
3 candidaturas, todas elas 
aprovadas.  

Na mesma data em que 
foram apresentados os resul-
tados, foi lançada uma nova 
Linha de Crédito associada 

à medida Comércio Investe 
destinada às empresas que, 
na 1ª fase, viram os seus pro-
jetos aprovados. Esta Linha 
de Crédito garantida pelo 
Estado vem complementar 
a ajuda financeira aos in-
vestimentos aprovados com 
mais 25 milhões de euros e 
é suportada pelo sistema de 
garantia mútua.

A medida Comércio In-
veste foi lançada no segundo 
semestre do ano passado, 

substituindo o anterior siste-
ma de incentivos a projetos 
de modernização do comér-
cio. Esta medida pretendia 
conduzir à criação de fatores 
de diferenciação e de melho-
ria da oferta comercial ligada 
ao comércio de proximida-
de, especialmente concen-
trado nos centros urbanos, 
quer através de projetos 
individuais de modernização 
comercial promovidos por 
micro ou pequenas empre-

sas, quer através de projetos 
conjuntos de modernização 
comercial promovidos por 
associações empresariais do 
comércio. 

Os apoios financeiros às 
empresas assumem a for-
ma de incentivo não reem-
bolsável, correspondente a 
40% ou 45% das despesas 
elegíveis, caso se trate res-
petivamente de projetos 
individuais ou de projetos 
conjuntos. l
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l A Câmara de Castelo Branco, 
em parceria com as associações Lupa 
e EntrelaçArte, a ACICB - Associa-
ção Empresarial da Beira Baixa e a 
Biblioteca Municipal, assinalaram o 
Dia Mundial da Criança, a 1 de junho. 
Este ano, em moldes diferentes, com 
um programa recheado de atividades 
que decorreram maioritariamente no 
Parque da Cidade.

Luís Correia, presidente da Câ-
mara, voltou a sublinhar o envolvi-
mento dos grupos e associações da 
cidade neste tipo de iniciativas. “Nós 
estamos a trabalhar com todas as co-
letividades e não apenas com estas”, 
disse o autarca durante a conferência 
de imprensa que serviu de apresenta-
ção ao programa do Dia da Criança.

Nuno Vaz, vice-presidente da 
ACICB, destacou o envolvimento 
“da ETEPA - Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense, entidade 
fundada pela nossa Associação, na 
iniciativa”.

O envolvimento da Lupa e da En-
trelaçArte no Dia da Criança vem no 
seguimento “da política que a Câmara 
está a implementar no domínio das 
indústrias criativas. São associações 
que já demonstraram algum tra-
balho nesta área”, disse. Já sobre a 
ACICB - Associação Empresarial da 
Beira Baixa, Luís Correia lembrou o 
trabalho em conjunto que tem sido 
desenvolvido na promoção dos pro-
dutos e do comércio. 

O programa do Dia da Criança co-
meçou com a 12ª marcha do coração, 
numa organização do Agrupamento 
Nuno Álvares e da Associação de 
Profissionais de Educação Física. 
Na parte da tarde, teve início um 
programa que incluiu as atuações da 
Big Band (dirigida por Pedro Ladeira, 
do Conservatório de Castelo Bran-
co), Coro Juvenil do Conservatório 
(dirigido por José Manuel Nunes), 
aulas de dança (por Sofia Lourenço) 
e ju-jitsu (Hugo Riscado), hora do 
conto (Rita Pereira - Biblioteca de 
Castelo Branco), oficina de educação 
ambiental (Ceras/Quercus) e a ativi-
dade Contadores de Histórias, pelo 
grupo de teatro Váatão.

Ao longo do dia houve ainda 
diversas outras atividades no Parque 
da Cidade, como o jogo da glória 
(pela Valnor), Tricot e Crochet (En-
trelaçArte), desportos ao ar livre 
(Raia Aventura), atividades multidis-
ciplinares (Kid to Kid), horticultura, 

ACICB participou no Dia da Criança
ETEPA também presente

insufláveis, modelagem de balões, 
pinturas faciais e animação infantil.

O programa incluiu ainda a liber-

tação de uma coruja do mato nos 
arredores da cidade, no monte de S. 
Martinho. l
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l O Castelo de Castelo Branco 

vai voltar a ser palco de uma nova 
edição dos Dias Templários de Cas-
telo Branco a realizar entre os dias 
12 e 15 de junho. À semelhança de 
anos anteriores, a zona histórica da 
cidade de Castelo Branco vai acolher 
esta feira medieval que conta com 
um vasto programa de espetáculos 
e atividades alusivas ao tempo dos 
templários.

São esperados vários milhares de 
visitantes durante os quatro dias de 
realização do evento que é organizado 
conjuntamente pela ACICB – Asso-
ciação Empresarial da Beira Baixa, 
Câmara Municipal de Castelo Branco, 
Outrem – Associação de Defesa do 
Ambiente e Património e pela Junta 
de Freguesia de Castelo Branco.

Adelino Minhós, presidente da 
direção da ACICB, salienta a impor-
tância desta iniciativa para a cidade al-
bicastrense. “Esta é uma iniciativa que 
se reveste de muita importância uma 
vez que contribui para a dinamização 
da atividade económica da região ao 
trazer até à cidade muitos visitantes”, 
refere o dirigente. De igual forma, 
este evento contribui para “revitalizar 
a zona histórica da cidade que por 
vezes cai no esquecimento, ao mesmo 
tempo que tem um papel didático 
ao dar a conhecer as raízes da nossa 
cidade”, sublinha. Do mesmo modo, 
“este certame pode ser um contributo 
importante para potenciar o turismo 
em toda esta região”.

Luís Correia, presidente da Câ-
mara de Castelo Branco, refere que 
“o evento vem reforçar a imagem 
de Castelo Branco enquanto cidade 
templária”.

O autarca adianta que a importân-
cia da feira está assente em três ver-
tentes. Para além da afirmação tem-
plária de Castelo Branco, permitirá 
também “dinamizar a zona medieval 
e toda cidade - pois o certame trará 
muita gente para nos visitar -; bem 
como a venda dos nossos produtos 
locais. Ou seja estamos perante um 
evento que reúne as componentes 
histórica, de dinamização da cidade, e 
da promoção dos nossos produtos”.

A animação estará a cargo de 
diversos grupos, maioritariamente 
oriundos de Castelo Branco, como 
é o caso das Adufeiras da Usalbi, da 
Outrem, Grupo de Espadas de Santa 

Dias Templários animam o castelo
Feira Medieval de 12 a 15 de junho

Maria do Castelo, Ocreza Cento de 
Estudos e Investigação, Outr Era, 
Grupo de Fogo e Teatro Vaatão. 
Cornalusa (de Coimbra), Pifaradas 
(de Unhais da Serra), Fazenda dos 
Animais, Espadas de Santo André 
e Os Monges (Santa Maria da Feira) 

Atualidade

são os restantes grupos que irão igual-
mente participar no evento.

A inauguração será às 17h30 de 
dia 12 (quinta-feira) e os pontos altos 
da feira serão o Assalto ao Castelo 
(sexta-feira e sábado) e a chegada dos 
cavaleiros Templários com prisionei-

ros árabes às 18 horas de sábado.
Para além de todos os espetáculos 

de animação os visitantes poderão 
ainda contar com uma feira com-
posta pelos mais variados produtos 
gastronómicos regionais e também 
por peças de artesanato. l
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Uma escola com competências
Entrega de Diplomas da ETEPA

l A Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastrense 
– ETEPA –, no âmbito das 
comemorações do seu 21º 
aniversário, procedeu à entrega 
de diplomas aos alunos que 
terminaram a sua formação 
nesta escola no passado ano 
letivo. O auditório da Biblioteca 
Municipal de Castelo Branco 
acolheu esta cerimónia, no dia 
17 de fevereiro, onde também 
decorreu o evento “O Ensino 
Profissional e o Interior”.

Luís Correia, presidente da 
Câmara Municipal de Castelo 
Branco, referiu na ocasião que a 
Escola Tecnológica e Profissio-
nal Albicastrense “é uma escola 
onde se trabalham competên-
cias e também o saber estar e o 
saber fazer, motivos pelos quais 
os seus alunos têm vingado no 
mundo profissional”. 

Enquanto entidade fun-
dadora da ETEPA, a ACICB 
– Associação Empresarial da 
Beira Baixa fez-se representar 
pelo seu presidente, Adelino 
Minhós, que salientou o papel 
do ensino profissional como 
motor de desenvolvimento 
da economia regional. O di-
rigente referiu ainda que “no 
ensino profissional os alunos 
encontram abrigo e motivação 
para aprender e a ETEPA tem 
contribuído em grande medida 
para que esses alunos se inte-
grem na sociedade”.

O seminário, moderado 
por Vítor Tomé, contou com 
a presença de Joaquim Aze-
vedo, catedrático que esteve 
diretamente ligado à criação 
do ensino profissional em 
Portugal. O docente contou 
que o aparecimento dos cur-
sos profissionais há 25 anos 
nasceu de uma necessidade 
do país. “Inquirimos os alunos 
que terminavam o 9º ano e 
esses inquéritos mostraram 
que 30 a 33 por cento queriam 
uma formação mais prática, 
não encontravam o seu espa-
ço no ensino regular”, referiu. 
É esta formação prática que 
ainda hoje caracteriza o ensi-
no profissional em Portugal.

O saber fazer é uma mais-
valia para aqueles que fre-

quentam este ensino, ideia que 
foi defendida pelos alunos das 
escolas profissionais da região 
que, nas suas intervenções, 
apresentaram vários trabalhos 
e projetos desenvolvidos ao 
longo da sua aprendizagem. 
A eles juntaram-se antigos 
alunos da ETEPA, atualmente 
profissionais nas áreas mais 

distintas, que falaram do seu 
percurso e da sua experiên-
cia, valorizando o papel que a 
ETEPA teve nas suas forma-
ções profissionais e pessoais. 
Sara Filipe, subdiretora da 
Escola Superior de Gestão de 
Idanha-a-Nova e Lino Gal-
vão, diretor do Cybercentro 
de Castelo Branco também 

participaram nesta atividade 
falando sobre a perspetiva 
das empresas que acolhem os 
alunos de cursos profissionais.

A iniciativa contou ainda 
com a presença de José Alber-
to Duarte, diretor geral dos 
Estabelecimentos de Ensino, 
Ana Paula Sousa da Direção 
de Serviços da Região Centro, 

Hortense Martins, deputada 
da Assembleia da República, 
Jorge Neves, presidente da 
Junta de Freguesia de Caste-
lo Branco e Major Brito da 
GNR de Castelo Branco que 
participaram nas cerimónias 
de abertura e de entrega dos 
diplomas.

Olga Pires Preto, diretora 
da escola, agradeceu a todas 
as entidades o apoio presta-
do, afirmando que “a ETE-
PA tem sobrevivido com o 
apoio de toda a comunidade 
albicastrense que tem aco-
lhido os alunos em contexto 
profissional e colaborado 
na sua formação”. Orgulho 
foi o sentimento destacado 
no discurso da diretora, que 
apelidou como meritório o 
trabalho desenvolvido na 
escola que dirige.  l
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l O decrescimento do 
consumo, aliado à diminui-
ção de produção e de vendas 
obriga a que as empresas 
procurem novos mercados, 
na maioria das ocasiões, 
através da internacionaliza-
ção. O negócio internacional 
foi o tema do workshop 
que teve lugar dia 8 de maio 
numa organização conjunta 
da ACICB, NERCAB e Ban-
co Santander Totta.

O workshop realizado nas 
instalações do NERCAB, foi 
constituído por dois painéis 
de discussão, o primeiro 
composto por representantes 
das associações empresariais 
locais e o segundo por repre-
sentantes de empresas que 
apostaram, com sucesso, na 
internacionalização.

Adelino Minhós, presi-
dente da direção da ACICB, 
participou no primeiro pai-
nel onde, após uma breve 
apresentação da associação, 

Internacionalizar é preciso
Workshop sobre novos mercados

referiu que a missão da ACI-
CB é “promover uniões e 
lançar novos desafios, bem 
como representar e defender 
os nossos associados perante 
todas as adversidades que se 
lhes vão sendo colocadas”.

O dirigente considera 
que, atendendo à atualidade 
da economia portuguesa, 
a internacionalização dos 
negócios pode constituir 
uma forma de conseguir 
ultrapassar as dificuldades 
com que as empresas de vão 
deparando. É por esse moti-
vo que a ACICB “tem dado 
apoio à sua massa associativa 
através de vários incentivos 
como é o caso da realização 
de missões empresariais”.

O segundo painel con-
tou com a presença dos 
representantes das empresas 
Silvapor, Viniparra e Mecal-
bi que partilharam com a 
plateia as suas experiencias 
de negócio internacional. 

Atualidade

Apesar de serem empresas 
de ramos muito distintos, 
em todas elas a internacio-
nalização partiu da neces-
sidade de encontrar novos 
mercados. Os empresários 
referiram que o processo de 
internacionalização é longo 
pelo que “saber sofrer, sa-
ber esperar e criar relações 
de confiança” é essencial. 
O retorno do investimento 
não é imediato e, por vezes 
“pode levar anos até que 
o investimento dê os seus 
frutos”, afirmaram.

Ainda no decorrer deste 
workshop, foi apresentado 
a todos os participantes o 
Portal Trade que constitui 
uma nova ferramenta de 
informação disponibilizada 
pelo Banco Santander Tot-
ta a todos os seus clientes, 
onde estes poderão obter 
informação prévia para capi-
talizar quando a empresa se 
dirige a um novo mercado.l

Práticas Restritivas 
de Comércio

Novo Regime

l O novo Regime das 
Práticas Individuais Restri-
tivas do Comércio (RPIRC), 
aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 166/2013, de 27 de de-
zembro, entrou em vigor 
no final do mês de fevereiro 
e com ele, muitas foram as 
alterações introduzidas às 
práticas negociais que se 
mantinham inalteradas desde 
há 19 anos.

Para esclarecimento destas 
mudanças realizou-se, no dia 
18 de março, um workshop 
sobre Práticas Restritivas de 
Comércio organizado pela 
NERCAB - Associação Em-
presarial da Região de Castelo 
Branco, Cuatrecasas, Gonçal-
ves Pereira e AIP – Associa-
ção Industrial Portuguesa / 
CCI – Câmara do Comércio 
e Indústria e com a colabora-
ção da ACICB - Associação 
Empresarial da Beira Baixa 
e InovCluster - Associação 
do Cluster Agro-Industrial 
do Centro. 

As alterações ao docu-
mento visam combater as 
desigualdades na cadeia de 
distribuição do valor in-
dustrial, colocar limites à 
concorrência e proteger di-
retamente os agentes econó-
micos. Assim, de acordo com 
o novo decreto-lei, passam 
a ser proibidas a aplicação 
de preços ou de condições 
de venda discriminatórios, 
a falta de transparência nas 
políticas de preços e de con-
dições de venda, a venda com 
prejuízo, a recusa de venda 
de bens ou de prestação de 
serviços e ainda práticas 
negociais abusivas. Estas 
mudanças aplicam-se a todas 
as empresas estabelecidas em 

território nacional.
Outra das novidades in-

troduzidas pelo decreto-lei 
relaciona-se com a entidade 
competente para aplicação 
de medidas cautelares, ins-
trução e aplicação de coimas. 
Até ao final de fevereiro de 
2014, estas eram funções da 
competência da Autoridade 
da Concorrência passando, 
nessa data, para a alçada da 
ASAE – Autoridade de Se-
gurança Alimentar e Econó-
mica que mantém o exercício 
de fiscalização. O valor das 
coimas também foi alvo de 
revisão. O montante a aplicar 
será decidido consoante o 
tipo de empresa: será menor 
no caso de pessoas singulares 
ou microempresas e aumenta 
proporcionalmente à dimen-
são da firma no montante 
máximo de 2,5 milhões de 
euros para o caso das grandes 
empresas.

O decreto-lei faz igual-
mente referência à validade 
dos contratos de fornecimen-
to considerando que, todos 
os que estejam em vigor 
na data de 26 de fevereiro 
de 2014, cessam no prazo 
máximo de 12 meses, salvo 
se forem revistos e compati-
bilizados com o atual regime 
jurídico.

O workshop decorreu na 
sede da NERCAB e contou 
com a presença de, aproxi-
madamente, 40 participantes, 
na sua maioria, associados da 
ACICB. Para mais informa-
ções os interessados poderão 
consultar o site da ASAE ou 
contactar a sede da ACICB 
que se encontra ao dispor 
para esclarecimento de dú-
vidas. l

l A Autoridade Tribu-
tária divulgou recentemen-
te as taxas de derramas a 
cobrar pelos municípios às 
empresas, através do Of. 
Circulado nº 20170/2014, 
de 14.3 (transcrito do Bol. 
do Contribuinte, 2014, pág. 
206), posteriormente retifi-
cado pelo Of. Circulado nº 
20171/2014, de 25.3.

Verifica-se, pois, que o 

Isenção de derrama?
Micro e pequenas empresas poderão beneficiar 

número de autarquias que 
optou por não cobrar der-
rama municipal de IRC em 
2014 às micro e pequenas 
empresas aumentou 47%, 
por comparação com o ano 
transato. De referir ainda que, 
entre os 196 municípios que 
vão cobrar derrama, metade 
vão aplicar as taxas reduzidas.  

De referir que a derrama 
municipal do IRC pode ser 

fixada até um máximo de 
1,5%, acrescendo à taxa do 
imposto, que é atualmente 
de 23%, funcionando como 
receita das autarquias, mas a 
necessidade de atrair e fixar 
empresas e criar postos de 
trabalho faz com que os mu-
nicípios optem por não se fi-
xar naquele limite máximo ou 
até a concederem isenções.l

Fonte: Boletim do Contribuinte
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Estágios Emprego são oportunidade
Apoios às empresas

l EM QUE CONSISTE:
Estágios com a duração 

de 12 meses, não prorro-
gáveis, que consistem no 
desenvolvimento de uma 
experiência prática em con-
texto de trabalho. Não são 
abrangidos estágios curri-
culares de quaisquer cursos.

DESTINATÁRIOS:
Desempregados inscritos 

nos serviços de emprego e 
que se encontrem numa das 
seguintes situações:

• Jovens com idade entre 
os 18 e os 30 anos, inclusive 
e com uma qualificação de 
nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do 
Quadro Nacional de Quali-
ficações (QNQ);

• Com idade superior a 
30 anos, desde que tenham 
obtido há menos de três 
anos uma qualificação de 
nível 2 ou superior, es-
tejam à procura de novo 
emprego e não tenham 
registos de remunerações 
na segurança social nos 12 
meses anteriores à entrada 
da candidatura;

APOIOS:
Para os estagiários
• Bolsa de estágio, cujo 

valor é o seguinte:
• 1 IAS* - para estagiários 

com qualificação de nível 2 

ou inferior;
• 1,2 IAS - para estagi-

ários com qualificação de 
nível 3;

• 1,3 IAS - para estagi-
ários com qualificação de 
nível 4;

• 1,4 IAS - para estagi-
ários com qualificação de 

nível 5;
• 1,65 IAS - para esta-

giários com qualificação de 
nível 6, 7 ou 8.

• Refeições ou subsídio 
de alimentação;

• Seguro de acidentes de 
trabalho.

*Valor do IAS: € 419,22

Legislação

Para as entidades pro-
motoras:

• Subsídio de alimenta-
ção, no valor fixado para os 
trabalhadores que exercem 
funções públicas;

• Prémio do seguro de 
acidentes de trabalho;

• Despesas de transporte 

de estagiário com deficiência 
e incapacidade e dificuldades 
de mobilidade;

• Bolsa de estágio:
A comparticipação na 

bolsa de estágio obedece ao 
disposto na legislação, nos 
seguintes termos: l

100% 80%

Até 31 de 
dezembro de 2014

Relativamente ao 1.º estagiário no caso das seguintes 
entidades*:

•	 Pessoa singular ou coletiva de natureza privada, 
com ou sem fins lucrativos, até 10 trabalhadores, 
inclusive;

•	 Autarquias locais;
•	 Comunidades intermunicipais;
•	 Áreas metropolitanas.

*Se não tiverem sido financiadas a 100% por fundos 
públicos noutro estágio

Todas as outras situações

*No caso de estagiário com deficiência 
e incapacidade, a comparticipação na 

bolsa é de 90%
Relativamente aos 10 primeiros estagiários quando 

os estágios se enquadrem no repertório de atividades 
artesanais (Programa Património Ativo)

Todos os estagiários integrados em estágios promovidos 
por:

•	 IPSS ou reconhecidas pela DGSS e entidades 
equiparadas a IPSS

•	 Associações Mutualistas
•	 Estabelecimentos de apoio social

A partir de 1 de 
janeiro de 2015

Todas as entidades passam a ter uma comparticipação de 80% na bolsa de estágio
*No caso de estagiário com deficiência e incapacidade, a comparticipação na bolsa é de 90%

Exceção 100% relativamente a todos os estagiários integrados em estágios promovidos por Hospitais, E.P.E.

CANDIDATURA:
A candidatura é efetuada por submissão eletrónica, através do portal NetEmprego no serviço de Candidaturas 
Eletrónicas e Medidas de Emprego.

Medida VIDA ATIVA
Formação

l A ACICB está a de-
senvolver em parceria com 
o CEC/CCIC (Conselho 
Empresarial do Centro/
Câmara de Comércio e 
Indústria do Centro) duas 
ações de formação no âm-
bito da medida VIDA ATI-
VA, do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional 
(IEFP).

Técnico/a de Contabili-
dade (Curso de Nível 4), de 
200 horas, com início no 
passado dia 22 de abril e tér-
mino a 8 de julho de 2014. 

Empregado/a Comercial 
(Curso de Nível 2), de 200 
horas, com início no passa-
do dia 28 de abril e término 
a 11 de julho de 2014.

A formação realiza-se 
nas instalações da ACICB 
em regime laboral, a tempo 
parcial em períodos de 4 
horas diárias, de segunda a 
sexta-feira.

Descrição Geral
A medida VIDA ATI-

VA pretende consolidar, 
integrar e aperfeiçoar um 
conjunto de intervenções 

orientadas para a ativação 
dos desempregados, favo-
recendo a aprendizagem ao 
longo da vida, o reforço da 
empregabilidade e a procu-

ra ativa de emprego.
Destinatários
Candidatos desempre-

gados inscritos há mais 
de 6 meses no Centro de 

Emprego; sem limite de 
idade, com qualificações 
do 6.º ao 9.º ano (Nível 2) 
e do 9.º ao 12.º ano (Nível 
4), inclusive. l
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ACICB e ETEPA realizam ações
Formação Profissional

l A ACICB – Associa-
ção Empresarial da Beira 
Baixa, como entidade pro-
motora, em parceria com a 
entidade formadora ETE-
PA – Escola Tecnológica e 
Profissional Albicastrense, 
continuam a desenvolver, 
até final de 2014, o seu Plano 
de Formações Modulares 
Certificadas.

Estas Formações Mo-
dulares Certificadas são 
Unidades de Formação de 
Curta Duração (UFCD), de 
25 ou 50 horas, para ativos 
empregados das empresas 
associadas da ACICB, em 
horário pós-laboral.

Esta formação propõe-se 
colmatar lacunas de conhe-
cimentos verificadas pelos 
candidatos, no decurso da 
respetiva atividade profis-
sional.

Com o objetivo de servir 
melhor os nossos Associa-
dos, estas formações podem 
contribuir para que as em-
presas cumpram a obrigação 

legal de facultar formação 
aos seus colaboradores, no 
cumprimento de um mínimo 
de 35 horas de formação 
anual. 

Todos os formandos be-
neficiam do subsídio de 
alimentação (4,27€/dia), de 
acordo com a legislação em 
vigor à data da candidatura, e 
Certificado de Qualificações, 
não havendo para a empresa 
qualquer tipo de encargo.

Com base na informação 
prestada pelos formandos 
no final de cada ação mo-
dular, pelos formadores 
envolvidos e pela equipa de 
gestão e coordenação, pode-
mos salientar que, em todas 
as ações, os formandos ins-
creveram-se de acordo com 
as necessidades específicas 
da actividade profissional, 
atual ou futura, de cada um. 

A maioria dos forman-
dos refere que voltariam a 
inscrever-se na mesma ação, 
salientando para isso aspe-
tos como o grau de ensino/

aprendizagem, a valorização 
das competências e o elevado 
grau de relações interpessoais 
estabelecidas entre forman-
dos e formadores.

Concluímos que os obje-
tivos estão a ser atingidos e 
que os resultados são extre-
mamente satisfatórios. 

Relativamente à Tipolo-
gia 2.2 Educação e Forma-
ção de Adultos, a ACICB 

como entidade promotora, 
em parceria, igualmente com 
a entidade formadora, ETE-
PA – Escola Tecnológica 
e Profissional Albicastren-
se, desenvolvem uma ação 
EFA de nível secundário, 
nomeadamente, Técnico 
de Vendas, ação de dupla 
certificação de nível IV, com 
equivalência ao 12º ano de 
escolaridade.

Inscreva-se já

AÇÃO NÍVEL Nº HORAS
Higiene e segurança alimentar 2/4 25
Comunicação e trabalho em equipa 4 25
Gestão e marketing – princípios básicos 4 25
Gestão do tempo e organização do trabalho 4 25
Documentação laboral e comercial 4 25
Língua espanhola – comunicação administrativa 4 50
Língua espanhola – técnicas de escrita 2 25
Língua inglesa – vendas 4 50
Língua inglesa – técnicas de escrita 2 25
Técnicas de socorrismo – princípios básicos 2/4 25
Primeiros socorros 2/4 25
Internet – navegação 2 25
Gestão de correio electrónico e pesquisa de informação na web 4 25

Esta ação de Técnico de 
Vendas, de 1920 horas, teve 
início no passado dia 6 de 
Maio de 2013 com data de 
fim prevista para 24 de Ou-
tubro de 2014, envolvendo 
15 formandos.

A formação decorre nas 
instalações da ACICB em 
Castelo Branco, em horário 
pós-laboral e destina-se a 
ativos empregados. l

Isenção de IMI para os prédios urbanos 
objeto de reabilitação urbana

Benefícios fiscais

l Nos termos do artigo 
45º do Estatuto dos Bene-
fícios Fiscais, ficam isentos 
de imposto municipal sobre 
imóveis os prédios urbanos 
objeto de reabilitação urba-
nística, pelo período de dois 
anos a contar do ano, inclu-
sive, da emissão da respetiva 
licença camarária.

Entende-se por reabi-
litação urbana o processo 
de transformação do solo 
urbanizado, compreendendo 
a execução de obras de cons-
trução, reconstrução, altera-
ção, ampliação, demolição e 
conservação de edifícios, tal 
como definidas no Regime 
Jurídico da Urbanização e da 

Edificação, com o objetivo 
de melhorar as condições 
de uso, conservando o seu 
carácter fundamental, bem 
como o conjunto de opera-
ções urbanísticas e de lotea-
mento e obras de urbaniza-
ção que visem a recuperação 
de zonas históricas e de áreas 
críticas de recuperação e 
reconversão urbanísticas, 
sendo tal reabilitação certifi-
cada pelo Instituto Nacional 
de Habitação e da Reabilita-
ção Urbana ou pela câmara 
municipal, consoante o caso.

Esta isenção fica depen-
dente de reconhecimento 
pela câmara municipal da 
área da situação dos prédios, 

após a conclusão das obras e 
emissão da certificação antes 
referido.

Este regime não é cumula-
tivo com outros benefícios fis-
cais de idêntica natureza, não 
prejudicando, porém, a opção 
por outro mais favorável.

Também o nº 7 do art.º 
71 do EBF prevê que os pré-
dios urbanos objeto de ações 
de reabilitação são passíveis 
de isenção de imposto mu-
nicipal sobre imóveis por 
um período de cinco anos, a 
contar do ano, inclusive, da 
conclusão da mesma reabili-
tação, podendo ser renovada 
por um período adicional de 
cinco anos.

Esta isenção está de-
pendente de deliberação 
da assembleia municipal, 
que define o seu âmbito e 
alcance, nos termos da Lei 
das Finanças Locais. São 
abrangidas pelo presente re-
gime as ações de reabilitação 
que tenham por objeto imó-
veis que preencham, pelo 
menos, uma das seguintes 
condições: sejam prédios 
urbanos arrendados passí-
veis de atualização faseada 
das rendas nos termos dos 
artigos 27.º e seguintes do 
NRAU ou sejam prédios 
urbanos localizados em áreas 
de reabilitação urbana. l

Fonte: Boletim do Contribuinte

ACT com linha
telefónica de
informações

Novo contacto

l Desde o início de feve-
reiro que a Autoridade para 
a Condições do Trabalho 
(ACT) tem à disposição dos 
cidadãos uma nova forma 
de contacto telefónico atra-
vés da utilização de um nú-
mero único – 707 228 448. 
Este novo serviço atende 
diariamente entre as 9h30 e 
as 12h30 e das 14h às 17h30 
é totalmente assegurado 
pelos funcionários da ACT.

Com a criação desta 
linha telefónica, a ACT pre-
tende facilitar o acesso dos 
trabalhadores e empresas a 
informações sobre direitos, 
obrigações e demais infor-
mações de caráter laboral. l

Legislação
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