jornal
das

empresas
Quinta-feira, 06 de novembro de 2014

1

Jornal das Empresas

I Série - N.º 82 • 06 de novembro de 2014 • Esta publicação é parte integrante do jornal O Interior nº776 de 06/11/2014 e não pode ser vendido separadamente

Castanha é “rainha” na
região este fim de semana

editorial

As castanhas
Este vai ser um fim-de-semana rico em atividades na região.
A castanha, alimento ancestralmente essencial na nossa gastronomia e na mesa dos portugueses, é hoje um produto gourmet, quase um
pequeno luxo, ainda mais num ano de fraca produção. E é um produto
de grande interesse socioeconómico na nossa região. Por isso, as
comunidades locais vivem intensamente este período e, com grande
entusiasmo, participam nos mais diversos certames subordinados à
promoção e comercialização da castanha. Se em Sernancelhe a feira
foi um sucesso económico, em Trancoso, na Mêda ou em Celorico, a
promoção de eventos que contribuem para o agitar socialmente e economicamente o sector primário serão determinantes para a resistência
e mesmo renovação de um mundo envelhecido e cansado.
Mais do que pensar nas dificuldades de escoar a castanha, porque
a produção é reduzida, nestas feiras vive-se o ambiente de uma certa
ruralidade, de uma nostalgia, de um tempo que passa devagar, mas
passa, e não volta: as memórias da meninice, os magustos, a fogueira
para assarem as castanhas, a jeropiga e a água-pé…
Muito para além do impacto económico na comunidade local, as
feiras de castanha aquecem a alma e alimentam o sonho do regresso
do lustro do castanheiro, que foi árvore essencial na nossa flora e na
nossa economia – madeira excelente que outrora deu corpo às naus
dos Descobrimentos – e que fez dos soutos um território especial e
gigantesco. Mas, na verdade, todos sabem que os castanheiros envelheceram ou arderam ou ficaram abandonados, e que a castanha será
cada vez mais um produto endógeno rentável e singular, mas cada vez
mais abandonado, porque o campo já não seduz nem dá rendimento
atrativo. Ainda que o quilo seja vendido a mais de três euros.
Luis Baptista Martins

AENEBEIRA e IEFP assinaram
acordo de cooperação
Trancoso acolheu sessão de esclarecimento
sobre “recursos humanos e obrigações legais nas
empresas”. Pág. 5

Trancoso, Celorico da Beira e Gouveia acolhem certames dedicados à promoção do fruto, que também vai estar em destaque
no Festival Económico da Mêda. Págs. 4 e 5

«É com agrado que vemos
a nossa atividade com um
crescimento sustentável»
Entrevista a Américo Mendes, sócio-gerente da
empresa Bons Eventos, Hotelaria Catering e
Turismo, com sede em Aguiar da Beira. Pág. 3
PUB
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TSU é reduzida para
contratos celebrados até maio
de 2014
Conforme foi anunciado
pelo Governo, o Decreto-Lei nº
154/2014, de 20.10 veio estabelecer a redução de 0,75 % da taxa
contributiva a pagar à Segurança
Social, a cargo da entidade empregadora (TSU), referente às contribuições respeitantes às remunerações (salário mínimo de 505 euros)
pagas nos meses de novembro de
2014 a janeiro de 2016, desde que
se verifiquem cumulativamente as
seguintes condições:
- o trabalhador esteja vinculado
à entidade empregadora beneficiária por contrato de trabalho sem
interrupção pelo menos desde
maio de 2014;
- o trabalhador tenha auferido,
pelo menos num dos meses compreendidos entre janeiro e agosto
de 2014, remuneração igual ao valor do salário mínimo (485 euros);
- a entidade empregadora te-

nha a situação contributiva regularizada perante a Segurança Social.
Assim, no caso de pagamento
do salário mínimo, a taxa social
única (TSU) da responsabilidade
das entidades empregadoras é
reduzida de 23,75% para 23%.
Deve ter-se presente que a
redução da taxa contributiva é
concedida oficiosamente pelos serviços da Segurança Social quando
se verifiquem as citadas condições
de atribuição.
Apenas nos casos de trabalhadores com contrato de trabalho
a tempo parcial é necessária a
apresentação de requerimento
aos serviços da Segurança Social.
Refira-se que o valor do salário
mínimo foi fixado pelo Decreto-Lei
nº 144/2014, de 30.9 em 505 euros,
estando previsto vigorar entre 1 de
outubro deste ano e 31 de dezembro de 2015.

Valores mantêm-se inalterados
Pelo Aviso nº 11680/2014, de
21.10 (2ª série do DR), foi publicado
o coeficiente de atualização anual
de renda dos diversos tipos de arrendamento - habitação, comércio,
indústria e exercício de profissão
liberal – e, conforme previsto, corresponde a um aumento nulo no valor
das rendas atualmente em vigor.
Segundo aquele diploma, o coeficiente de atualização dos diversos
tipos de arrendamento urbano e
rural, para vigorar no ano civil de
2015 é de 0,9969, correspondendo
a uma atualização negativa.
Deve ter-se presente que a
atualização das rendas corresponde
à variação média anual dos preços
no consumidor apurada em agosto
do ano anterior, excluindo despesas
de habitação.
Na realidade, à semelhança do
que sucedeu em 2010, registou-se,
segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), uma inflação negativa
no corrente ano, não permitindo que
se proceda a qualquer atualização

do valor das rendas em 2015.
Sendo assim, os senhorios não
terão de efetuar qualquer comunicação aos inquilinos e estes, se receberem aviso de aumento ordinário
das rendas entre 1 de janeiro e 31 de
dezembro de 2015, devem contestar,
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recusando pagar qualquer adicional
ao atual montante da renda.
Recorde-se que, para 2014, o
valor das rendas foi atualizado em
0,99% pelo Aviso nº 11753/2013,
de 20.9 (2ª série do DR), que fixou
o coeficiente em 1,0099.

Salário mínimo

Incentivos

Aprovadas as regras gerais
de aplicação dos programas
operacionais para 2014-2020
Foram aprovadas no dia 25 de
Setembro, em Conselho de Ministros, as regras gerais de aplicação
dos programas operacionais e dos
programas de desenvolvimento
rural financiados pelos fundos
europeus estruturais e de investimento (FEEI), para o período de
programação 2014-2020.
De acordo com o comunicado
do Conselho de Ministros, as medidas agora aprovadas pretendem
simplificar e tornar mais transparente todo o sistema de aplicação
dos FEEI, sendo de destacar as
seguintes:
- A criação de um portal comum, www.pt-2020.pt, que funcionará como uma porta de
entrada de acesso aos fundos a
todos os interessados, para além
de disponibilizar toda a informação relevante sobre a aplicação
dos FEEI;
- A consagração do princípio
da desmaterialização, prevendo-se
que as candidaturas sejam, em regra, submetidas por via eletrónica;
- A regra segundo a qual não
deverá ser solicitada informação

Atualização das rendas para 2015

aos beneficiários por parte dos
órgãos de governação, quando a
Administração já tenha acesso à
mesma, assim como a obrigação
de ser só por uma vez solicitada
aos beneficiários a informação
necessária em cada fase;
- A disponibilização eletrónica,
permanentemente acessível e
atualizada, do regime jurídico de
aplicação dos fundos;
- A consagração do regime
regra de concessão do apoio mediante a assinatura de termo de
aceitação pelo beneficiário.
Na conferência de imprensa
após o Conselho de Ministros, o
Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares
Maduro, adiantou que o Governo
“está a terminar os programas
operacionais com a Comissão
Europeia e irá, durante o mês de
outubro, nomear as entidades de
gestão e regulamentos específicos”, acrescentando que “o objetivo é que, em novembro, se abram
os concursos e que, em dezembro,
os fundos possam começar a ser
disponibilizados”.

Ficha Técnica
Edição: Jorinterior, Jornal O Interior, Lda.
Suplemento em colaboração com: AENEBEIRA – Associação Empresarial do Nordeste da Beira
Direcção: Luís Baptista-Martins
Coordenação: Rogério Tenreiro

Novo montante a partir de outubro
Governo e parceiros sociais fixaram em 505 euros o novo montante
do salário mínimo, a vigorar entre
o próximo dia 1 de outubro e 31 de
dezembro de 2015, no Continente
e na Região Autónoma da Madeira.
Por sua vez, na Região Autónoma dos Açores o salário mínimo passará de 509,25 euros para 530,25
euros, representando um acréscimo

de 5% em relação ao montante aplicado no continente.
O aumento do SMN será acompanhado de uma redução em 0,75%
da taxa social única (TSU) que as
entidades empregadoras descontam
para a Segurança Social, que diminui
de 23,75% para 23%.
Importa ter presente que a descida da TSU apenas irá abranger

os trabalhadores que em agosto de
2014 recebiam 485 euros por mês,
apesar de o texto do acordo referir
que a redução será concedida às
entidades empregadoras que tenham trabalhadores beneficiados
com a subida do salário mínimo (que
poderia implicar a aplicação de tal
redução a salários situados entre
485 e 505 euros).

Emprego

Aprovada a comparticipação IEFP no âmbito
da Medida Emprego Jovem Ativo
Foi aprovada, através do Despacho n.º 11348/2014, de 10.9,
a comparticipação financeira do
Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP, I. P.), no âmbito
da Medida Emprego Jovem Ativo,
prevista no artigo 13.º da Portaria
n.º 150/2014, de 30-07.
Recorde-se que a referida portaria prevê que a comparticipação
financeira do IEFP às entidades
promotoras nas despesas com os
destinatários seja feita através da
modalidade de custos unitários.
Assim, os custos unitários serão
calculados, por mês e por destinatário, com base nos seguintes valores:
- Bolsa mensal, financiada a
100 %;  
- Alimentação, de acordo com
o valor previsto para o subsídio de
refeição da generalidade dos trabalhadores que exercem funções

públicas (4,27€);
- Seguro de acidentes pessoais,
no montante de 1,8678 % do valor do
Indexante dos Apoios Sociais (IAS
2014= 419,22€).
O valor da comparticipação varia
consoante se trate de:
- Jovens que não possuam a
escolaridade obrigatória e que se
encontrem em particular situação
de desfavorecimento face ao mercado de trabalho, nomeadamente,
porque abandonaram precocemente a escola ou não concluíram o
3.º ciclo do ensino básico, em que
o valor da comparticipação é de
390,24 euros;
- Jovens com qualificação de
nível 6 ou superior do Quadro Nacional de Qualificações, com uma
comparticipação de 641,78 euros.
Para beneficiar do financiamento
a entidade promotora tem de de-

monstrar junto do IEFP os elementos
de execução física da atividade, no
decurso e no final da mesma, através de documentos comprovativos,
designadamente o contrato de integração, os mapas de assiduidade,
relatórios de avaliação e certificados
de frequência.
A comparticipação do IEFP
extingue-se, nomeadamente:
- Por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o
destinatário poder desempenhar a
atividade ou de a entidade promotora
lha poder proporcionar;
- No momento em que o destinatário atingir o número de cinco dias
seguidos ou interpolados de faltas
injustificadas;
- Quando o destinatário, ainda
que justificadamente, atinja o número de 30 dias de faltas seguidas ou
interpoladas.
Adaptado do Boletim do Contribuinte
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«É com agrado que vemos a nossa atividade
com um crescimento sustentável»
Entrevista efetuada a Américo Miguel da Cunha Mendes, sócio gerente da empresa Bons Eventos, Hotelaria Catering e Turismo,
Lda, em Aguiar da Beira
P - Quais as motivações para a
criação da empresa Bons Eventos,
Hotelaria Catering e Turismo Lda.?
R - A Bons Eventos, Hotelaria
Catering e Turismo Lda, é uma Sociedade familiar constituída no ano
de 2007 para gestão de um espaço
secular adquirido pelos três sócios
(irmãos) na localidade de Gradiz,
no ano de 2006. A gerência cabe
a Miguel Mendes, o mais novo dos
sócios, licenciado em Gestão Turística e Hoteleira. E tem como objetivo
desenvolver um espaço constituído
por uma casa Senhorial datada do
século XVII e Jardins com espécies
centenárias.
Preservando a memória das
suas antigas proprietárias, mantevese o nome de família na denominação do espaço “Quinta dos
Vilhenas”.
P - Quais são as atividades
desenvolvidas e qual o numero de
colaboradores existentes ?
R - As atividades comerciais da
família, compreendem ao todo Catering, Restauração e Bebidas, Panificação, Pastelaria e Hospedagem,
através de seis estabelecimentos
onde empregamos permanentemente duas dezenas de colaboradores.
P - A aquisição desta quinta
vem de certa forma promover, desenvolver e dinamizar as vossas
outras atividades já existentes?
R - A aquisição do espaço, representando um avultado investimento,
serviu o prepósito de dar continuidade e de qualificar as atividades
já desenvolvidas pela família nas
áreas da Restauração, Panificação
e Alojamento Local em Aguiar da
Beira (“Hospedaria, Restaurante a
Caldeirinha”, “Padaria a Caldeirinha
“ e “Taberna dos sabores”)
A partir de um dos espaços mais
aprazíveis da quinta (jardim das
camélias), a sociedade vem desen-

volvendo desde 2007 serviços de
Catering para diversificados eventos,
sendo os serviços e cerimónias para
casamentos os mais solicitados.
P - Como tem vindo a decorrer
esta vossa recente atividade?
R - É com agrado que vemos
a nossa atividade crescer, perspetivando-se, assim, um crescimento
sustentável. Como maior indicador
deste crescimento temos as reservas do espaço que têm aumentado
de forma significativa de ano para
ano, registando-se em determinados
períodos, a sua ocupação diária
consecutiva. Por essa razão, e so-

bretudo para os meses de verão,
as reservas são realizadas com a
antecipação de 2 anos.

revela a qualidade e a diferenciação
no acolhimento e nos serviços que
prestamos.

P - Quem são os vossos clientes?
R - Os nossos serviços, para
além de cativar o interesse da população local, são procurados por
clientes de toda a região, sobretudo
dos concelhos de Fornos de Algodres, Penalva do Castelo, Satão,
Vila Nova de Paiva, Moimenta,
Sernancelhe, Tabuaço, Penedono,
S. J. da Pesqueira, Meda, Vila Nova
de Foz Côa e Trancoso. É esta vasta origem dos nossos clientes que

P - A vossa empresa tem sido
um expositor assíduo na Feira de
São Bartolomeu, em Trancoso,
qual a sua opinião relativamente
a este evento?
R - A participação na Feira de
São Bartolomeu foi determinante
para que a Quinta dos Vilhenas fosse
conhecida nos concelhos de Meda
e Trancoso.
Todos os contatos por nós estabelecidos nos referidos concelhos,
foram possíveis graças à participa-

ção na Feira de São Bartolomeu.
P - Com todo este crescimento
já conseguido, quais as vossas
estratégias para o futuro próximo?
R - A sociedade vê-se na constante necessidade de aumentar a
sua capacidade de resposta, e de
inovar a oferta. Prevendo para breve
a construção de um novo edifício no
local, bem como o alargamento dos
espaços verdes.
Do projeto global pensado para
a dinamização de todo o espaço da
quinta, faz parte ainda a recuperação
da Casa Senhorial para Alojamento
Rural.
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Castanha é “rainha” em
Trancoso no fim de semana

Celorico da Beira continua
«aposta» na castanha
Freguesia de Prados acolhe este sábado a
sétima edição deste festival temático

Cidade acolhe Feira da Castanha e Paladares de Outono entre amanhã
e domingo
A Câmara de Trancoso e a
empresa municipal Trancoso Eventos organizam, entre amanhã e
domingo, mais uma edição da Feira
da Castanha e Paladares de Outono
com características inovadoras
relativamente a edições anteriores.
De acordo com o município,
a evolução de uma festa da castanha, que anteriormente ocupava
apenas um dia, para uma feira/
exposição de três dias pretende
«colocar este evento no calendário
regional e nacional de feiras de
produção agrícola de acordo com a
grande importância que a castanha
de Trancoso assume no contexto
do setor». A feira, a realizar no
Pavilhão Multiusos, terá a participação, além dos produtores de
castanha, de empresas de maquinaria agrícola especializada para
a cultura de soutos, comercializadoras de produtos para tratamento
do castanheiro e transformadoras
da castanha, associações, cooperativas e instituições ligadas ao
sector. O presidente do município
aponta que «a produção de castanha em Portugal é de cerca de
33 mil toneladas, das quais 70 por
cento são exportadas. Trancoso é
responsável por cinco por cento
dessa produção que gera para os
produtores do concelho um rendimento de cerca de três milhões de
euros anuais».
Segundo Amílcar Salvador, «a
área de castanheiro evoluiu em
Trancoso de 855 hectares em 1999
para 1.348 hectares em 2009, o
que representa um aumento de 57
por cento» da área de produção.
O autarca salienta que a produção
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de castanha é «uma mais-valia
enorme» para o concelho e «extremamente importante em termos
de rendimento» para os agricultores locais. A programação da
feira integra diversas iniciativas
como showcookings, conferências,
jogos tradicionais e espetáculos
musicais. No sábado realizam-se
as “Jornadas Técnicas sobre o
Castanheiro” no auditório do Pavilhão Multiusos. No decurso da
Feira terá ainda lugar, em vários
restaurantes aderentes, a “IIª
Mostra Gastronómica Paladares
de Outono”, vocacionada particularmente para as especialidades
confecionadas com castanha. O
evento termina no domingo com
o já tradicional magusto convívio,

aberto a todos.
O concelho de Trancoso insere-se na Zona de Produção de
Castanha dos “Soutos da Lapa
–DOP/Denominação de Origem
Protegida” onde pugnam as variedades de Martaínha (cor castanhaclara) e a Longal (cor castanhaavermelhada e estrias longitudinais
escuras). Na região dos “Soutos da
Lapa” existem 2.745 produtores,
estimando-se a produção anual
de 1.860 toneladas de castanha. A
área geográfica de produção está
circunscrita a algumas freguesias
dos concelhos de Aguiar da Beira,
Armamar, Lamego, Moimenta da
Beira, Penedono, São João da
Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço,
Tarouca e Trancoso.

AENEBEIRA promove concurso de
Montras com o tema “Montras de Outono”
A AENEBEIRA, com o apoio da
Câmara Municipal de Trancoso e da
Empresa Municipal Trancoso Eventos, vai promover a realização de II
Concurso “Montras de Outono”, a
realizar em Trancoso. O tema será
alusivo ao Outono, com especial
relevo para a castanha.
Esta iniciativa, integra-se na
Feira da Castanha e Paladares
de Outono e tem como principal
objetivo envolver e incentivar a
participação do comércio local no
evento.
O Concurso de Montras, de-

correrá entre os dias 6 e 16 de
Novembro de 2014.
Participam no concurso empresas/empresários dos setores do
comércio, restauração e bebidas e,
serviços, com estabelecimento na
cidade de Trancoso, sendo estes
os seguintes:
• Oliveira & Filhos, Lda
• Capelão & Morgado, Lda
• Lavandaria D. Dinis
• Frutaria – Florista Ribeiro
• Letras e Companhia
• Décio & Matos, Lda – Mini Mercado

• Casa da Prisca
• Farmácia Paixão
• Farmácia da Misericórdia
• J.M. Santos – Seguros
• Carpintaria Tomé
• Naturalino – Ervanária/dietética
• Retrosaria D. Dinis
• Marcelo Pimenta, Lda
• Espaço D´Alma
• Avelino Oliveira & Filho, SA
• Casa das Peças – Paulo Coelho
• Sapataria JUJU
• Rookies
• Pastelaria “O Trovador”
• Santiago & Cª, Lda

A aldeia de Prados, no concelho de Celorico da Beira, recebe
este sábado a sétima edição do
Festival da Castanha, uma coorganização da Junta e do município. O
evento pretende homenagear uma
espécie endémica da região e o
seu uso na gastronomia, doçaria
e artesanato.
Os principais objetivos do
certame assentam numa política
encetada pelo município tendo em
vista a «promoção dos produtos
endógenos do concelho, como é
o caso da castanha, e possuindo
a freguesia de Prados inúmeros
soutos, entendeu-se ser útil também divulgar as várias vertentes
que a castanha pode assumir». A
autarquia pretende ainda «atrair
pessoas oriundas dos vários cantos
do país, que numa época propícia a
passeio se deslocam ao concelho».
De acordo com o vice-presidente
da Câmara de Celorico da Beira, o município tem «excelentes
expetativas» para a iniciativa,
esperando-se que venha «mais
gente» que as várias centenas das
edições anteriores. José Luís Cabral explica que outro dos objetivos
é «ajudar a promover a castanha»
do concelho, que «ainda não é um
produto que permita rentabilizar
tanto em termos económicos como
é o caso do queijo, requeijão ou
borrego mas é uma aposta que
temos vindo a fazer». O figurino
da edição deste ano não vai diferir
muito do de anos anteriores, com
a autarquia a adquirir castanha a
produtores locais para «ajudar no
seu escoamento».
Entretanto, a edilidade está a
trabalhar num novo modelo que poderá passar por juntar os festivais
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da castanha e do borrego, que este
ano decorreu na Carrapichana, a
25 de 26 de outubro. O certame de
sábado tem início pelas 9h30 com
a abertura da Feira da Castanha,
produtos locais – como hortícolas,
frutícolas, enchidos, queijos, licores, compotas e doces caseiros
–, e artesanato. A animação vai
estar a cargo do grupo “Pifaradas
e Zabumbadas”. Meia hora depois
decorre a quinta edição do passeio micológico, seguindo-se mais
animação de rua pelas “Marias
Malucas - Romeiras de Portugal”
e uma sessão de esclarecimento
sobre castanheiro e pragas. Depois
do almoço atuam os ribatejanos do
Rancho Folclórico Regional de Vale
da Pedra. Às 15 horas é inaugurada a exposição dos cogumelos,
seguindo-se as atuações do Grupo
Etnográfico da Escola Preparatória
de Rio Tinto e do Grupo Coral e
Instrumental Ventos e Marés. Para
terminar em beleza, e como manda
a tradição, pelas 17h30, realiza-se
um grande magusto gratuito com
jeropiga.

Folgosinho recebe Festa
da Castanha entre
amanhã e domingo
A Câmara de Gouveia, em parceria com a Junta de Freguesia de
Folgosinho e o Rancho Folclórico
“Cancioneiro de Folgosinho”, organiza entre amanhã e domingo a Festa
da Castanha.
A iniciativa vai decorrer no Adro
de Viriato com um programa baseado no mercado de produtos regionais
e no lançamento do percurso da
Grande Rota da Transumância em
Folgosinho. Segundo o município,
a Festa da Castanha tem como
objetivo «fomentar a castanha e os

produtos locais, valorizando as iniciativas de base endógena capazes
de promover negócios e valorizar os
territórios». A atividade está inserida
na Grande Rota da Transumância
através do lançamento do percurso
pedestre “Os Trilhos da Transumância/
Folgosinho”. O programa do evento
contempla ainda um workshop sobre
produção de castanha, transformação e comercialização, o tradicional
magusto popular no sábado à tarde,
showcooking e um concurso de doçaria regional baseada na castanha.

Quinta-feira, 06 de novembro de 2014

Jornal das Empresas

AENEBEIRA e IEFP assinam Sessão de esclarecimento
“Recursos humanos e
Acordo de Cooperação
obrigações legais nas
empresas” realizada pala
AENEBEIRA, ACT e SEF

A AENEBEIRA – Associação Empresarial
do Nordeste da Beira celebrou no passado
dia 3 de outubro, no auditório do Pavilhão
Multiusos de Trancoso, um acordo de cooperação com o IEFP – Instituto de Emprego
e Formação Profissional, I.P, no âmbito da
implementação da Medida Vida Ativa - Emprego Qualificado.
Este acordo prevê a dinamização conjunta de ações de formação profissional, nas
áreas de formação, Trabalho Social e Orientação e Hotelaria e Restauração, num total
de 38.040 horas de volume de formação, a
que corresponde a realização de três cursos,
no âmbito da Medida Vida Ativa.
Através da dinamização destas ações
de formação de curta duração, a AENEBEIRA e o IEFP visam potenciar o regresso ao
mercado de trabalho de 75 desempregados,
reforçando as suas competências opera-

cionais através de uma sólida formação em
contexto de trabalho.
Este conjunto de ações de formações,
que resultou da apresentação de uma
candidatura da AENEBEIRA, através da
CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, ao IEFP, irá realizar-se
em três dos concelhos que integram a
área de Intervenção da AENEBEIRA. Na
cerimónia da assinatura do referido acordo,
participaram os presidente do IEFP, Jorge
Gaspar, e um dos vice–presidentes da CCP
– Confederação do Comércio e Serviços de
Portugal, Gualter Mirandez, o presidente
da AENEBEIRA, António Santiago Oliveira,
para além de outras personalidades com
responsabilidade no desenvolvimento da
região, designadamente autarcas, Diretores dos Centros de Emprego da região,
entre outras.
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António Ferreira e Acácio Pereira foram dois dos oradores da sessão

No âmbito da missão de promoção da
melhoria das condições de trabalho, a AENEBEIRA – Associação Empresarial do Nordeste
da Beira, o Centro Local da Beira Alta - Guarda
da ACT - Autoridade para as Condições no
Trabalho e o SEF – Serviço de Estrangeiros
e Fronteiras realizaram, no passado dia 27
de outubro, em Trancoso, uma sessão de esclarecimento subordinada ao tema “Recursos
humanos e obrigações legais nas empresas”.
Esta sessão teve como intervenientes
representantes da AENEBEIRA, da ACT e do
SEF, que abordaram temas decorrentes da
legislação atualmente em vigor que obriga as

entidades empregadoras ao cumprimento de
um conjunto de obrigações legais que nem
sempre são do seu conhecimento.
Os temas abordados na sessão foram:
“Trabalho não declarado/Distorção da concorrência”, pelos inspetores João Carlos, da
ACT e, Acácio Pereira, do SEF; “Formação
Profissional - Obrigações Legais”, pelo técnico superior da ACT, Carlos Boa, e, ainda, os
“Contratos de Trabalho – Requisitos Legais”,
pelo advogado António Ferreira.
Assistiram à sessão empresários dos
diversos concelhos da área de intervenção da
AENEBEIRA.

Mêda promove Iº Festival Económico este fim de semana
Certame pretende «promover o que de melhor se produz na região»
O pavilhão desportivo das piscinas municipais da Mêda foi o local
escolhido pela Câmara local para
acolher a primeira edição do Festival
Económico.
O certame visa «promover o
que de melhor se produz na região,
em especial no concelho, proporcionando, assim, a oportunidade
aos visitantes de conhecerem e
adquirirem produtos locais como o
vinho, o azeite, a amêndoa, o mel

ou a castanha», adianta o presidente
do município.
De acordo com Anselmo Sousa,
a «comercialização desses produtos
endógenos, a formação de uma
mentalidade empreendedora e a
troca de experiências motivou o
município a criar um certame mais
abrangente, mais dinâmico e que
favoreça o surgimento de novos
contactos e oportunidades de negócio». Em época de castanha, o

autarca frisou que o fruto vai ser
um dos produtos em destaque, até
porque existem algumas freguesias,
caso de Alcarva, Casteição e Prova,
onde há produtores «a tirar bastante
rendimento da castanha». A iniciativa
vai contar com uma ampla seleção
de produtos locais e regionais,
empresas de áreas económicas
diversificadas, a gastronomia da
região e um programa de animação
e atividades culturais, para além de

tasquinhas de comes e bebes, num
total de cerca de 80 stands. Nas imediações do pavilhão irá decorrer uma
exposição de máquinas agrícolas.
O autarca espera que haja
«muita gente a aderir e a visitarnos, não só do concelho, como do
distrito e até de fora», indicando
que houve «muita procura por parte
dos agentes económicos. O certame
começa pelas 10 horas de sábado
com o seminário “Dinamização da

Economia Local - Uma aposta na
valorização do território” no Arquivo
Municipal, estando a abertura oficial
do Festival prevista para as 15 horas
no Pavilhão Desportivo das Piscinas
Municipais. Às 22 horas, a animação
musical está a cargo dos Quinta do
Bill. No domingo, a abertura do recinto do Festival ocorre pelas 10 horas
e encerra à noite com a atuação de
Augusto Canário, agendada para
as 22 horas.
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Guarda acolhe I Fórum Empresarial
Beiras e Serra da Estrela
Iniciativa agendada para dia 14 pretende «debater os desafios futuros da região»
O Conselho Empresarial das
Beiras e Serra da Estrela (CEBSE)
vai promover, no dia 14 deste mês,
no grande auditório do TMG, na
Guarda, o Iº Fórum Empresarial
Beiras e Serra da Estrela, subordinado ao tema “A afirmação de uma
região”.
A organização está a contar
com a participação de cerca de 500
pessoas, entre representantes de
empresas, associações sindicais e
responsáveis políticos, entre outros.
Os principais objetivos do evento
são «criar um espaço de reflexão
sobre o papel da região», «debater
os desafios futuros da região» e
«afirmar a região e a sua importância
para a competitividade do país». Em
conferência de imprensa realizada
nas instalações do NERGA na última segunda-feira, o presidente do
CEBSE realçou que o Fórum Empresarial «será sempre um espaço
de reflexão» que deverá passar a ser
realizado «anualmente de uma forma
rotativa pelo território». Segundo
Rogério Hilário, outra ambição é a
de que o Fórum «se afirme como um
local onde se debatam os desafios
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do futuro da região», considerando
«fundamental» que todos os “atores”
regionais «manifestem neste local a

possibilidade de terem uma voz ativa
que faz falta à região».
O dirigente sustentou que «esta

Novos Associados da AENEBEIRA

De acordo com o artº 6º dos Estatutos da AENEBEIRA, publica-se a admissão dos novos associados admitidos
em reunião de Direção com efeitos retroativos à data da sua inscrição.
Nome
Maria de Fátima Cabral Passinha
Carla Sofia Tenreiro Unipessoal, Lda
Aurora da Conceição T. Lopes
Mónica Alexandra Ferreira Rodrigues
Paula Cristina Rodrigues Santos
António Manuel Tomé
João António Fonseca Ribeiro
Elisabete Figueiredo Domingues
Tiago José Ferreira dos Santos
Transportes Mónica & Irmão, Lda
António Faria
Maria Glória de Almeida
Liliana Sofia Pires Figueiredo
Clara Maria Simão
Floponor Florestas e Obras Públicas Norte SA
Vera Lúcia Rodrigues Carvalho
Piscotávora – Associação de Produtores Florestais
Sandra Sofia Lourenço Lopes Dias
Pena e Dias, Lda
Tiago Ramos Castanheira
Carlos Manuel Laranjeiro Morais
Garonda, Lda
Helder Ramos Tomé
José Alberto Amaral dos Santos
PerfeitExcêntrico – Tabacaria Lda
Sérgio Alexandre Brás da Silva

Localidade
Data de inscrição Reunião Direção
Vila Franca das Naves - Trancoso
31.03.2014
15.07.2014
Aguiar da Beira
02.04.2014
15.07.2014
Trancoso
04.04.2014
15.07.2014
Cedovim – V. N. de FozCôa
04.04.2014
15.07.2014
Vila Franca das Naves
09.04.2014
15.07.2014
Marialva - Meda
11.04.2014
15.07.2014
Trancoso
14.04.2014
15.07.2014
Casas/ Moreira de Rei - Trancoso
14.04.2014
15.07.2014
Trancoso
14.04.2014
15.07.2014
Trancoso
22.04.2014
15.07.2014
Celorico da Beira
24.04.2014
15.07.2014
Palhais - Trancoso
08.05.2014
15.07.2014
Trancoso
08.05.2014
15.07.2014
Mêda
27.05.2014
15.07.2014
Rio de Mel - Trancoso
28-.05.2014
15.07.2014
Vila Franca das Naves - Trancoso
06.06.2014
15.07.2014
Trancoso
23.03.2014
15.07.2014
Moreira de Rei - Trancoso
27.06.2014
15.07.2014
Reboleiro - Trancoso
01.07.2014
15.07.2014
Trancoso
07.07.2014
15.07.2014
Moimenta da Beira
07.07.2014
15.07.2014
Guarda
28.07.2014
24.09.2014
Cótimos - Trancoso
29.07.2014
24.09.2014
Aguiar da Beira
29.07.2014
24.09.2014
Trancoso
01.09.2014
24.09.2014
Mêda
01.09.2014
24.09.2014

região é, e poderá ser, um novo
litoral de Portugal», devido à sua
proximidade com Espanha, e os

empresários desta região merecem
«apoio e mais dinâmica» por parte
do Governo e do poder local, por reconhecer que são as empresas que
criam emprego e fazem «a ancoração da população residente». O
presidente do CEBSE assumiu que
a região das Beiras e da Serra da
Estrela tem potencialidades, mas
é necessário ajudar as empresas
a reduzir custos com instalações,
infraestruturas, licenciamentos e
com «alguma discriminação positiva em termos fiscais». Durante
os trabalhos serão abordados
temas como “Beiras e Serra da
Estrela - uma região policêntrica
com futuro”, “A criação de valor
para o desenvolvimento da região”,
“A inovação e a investigação como
fator de competitividade”, e “O
artesanato/produtos locais e o seu
contributo para o desenvolvimento
do território”, entre outros. Constituído em 2013, o CEBSE integra
oito associações da dos municípios
que integram a CIM Beiras e Serra
da Estrela (AAPIM, AASE, ACICF,
ACG, AECBP, AENEBEIRA, AESE
e NERGA).

Vida Ativa - Parceria entre
AENEBEIRA e AEP na
realização de curso de
Empregado Comercial
Na sequência da parceria estabelecida entre a AENEBEIRA
– Associação Empresarial do Nordeste da Beira e a AEP – Associação
Empresarial de Portugal, no âmbito
da Medida Vida Ativa – Emprego
Qualificado, iniciou no passado dia
3 de novembro, em Aguiar da Beira,
um curso de nível II, denominado
“Empregado Comercial”.

Este curso, destinado a desempregados, tem a duração de 200
horas de formação em sala e mais
416 horas de Formação prática em
Contexto de Trabalho a realizar em
empresas comerciais da região.
O curso decorre na sede da
Junta de freguesia de Aguiar da
Beira sendo frequentado por 22
formandos.

Jornal
das
Empresas
Com as empresas da região!
Contacte-nos
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Escola Profissional de Trancoso

Revisitar o passado,
na cidade de Viseu
Os alunos do 3º ano da Escola Profissional de Trancoso relembraram factos históricos que levaram à consolidação da nossa identidade nacional. O património cultural de Viseu foi o nosso anfitrião.

Os alunos dos terceiros anos dos
cursos profissionais Técnico de Instalações
Elétricas, Técnico de Manutenção Industrial/
Mecatrónica Automóvel e Técnico de Turismo, acompanhados por três professores
participaram nas atividades do Festival Outono Quente 2014, organizado pela Zunzum
Associação Cultural.
Assistiu-se, pois, à peça de teatro,
“D. Afonso Henriques 3 em1”, no parque
da cidade, que revelou ser uma comédia
muito interessante, onde a história e a
tecnologia se associavam para construir
uma versão leve do nascimento da
nossa nacionalidade. Sessenta minutos
de boa disposição, com caráter lúdico e
pedagógico, onde a atuação histórica de
D. Afonso Henriques foi exemplarmente
referenciada, na conquista do território
português. Entre guerras e batalhas, entre
conquistas e tratados, todos relembraram
os primeiros passos dados pelas gentes
deste território independente, a que hoje
designamos por Portugal. Foi uma breve
lição teatralizada de História, enquadrada
no programa da disciplina de Português.

O Museu Grão Vasco, cujo nome homenageia o grande pintor Vasco Fernandes,
expoente máximo do período renascentista
português, foi também visitado pelo grupo.
É neste local que está guardado o maior
acervo de obras do pintor. Reconhecido pelas suas enormes qualidades técnicas, este
artista traduziu, nas suas obras, o espírito
renascentista, as referências e manifestações artísticas da sua época.
Esta visita guiada permitiu deambular
por diversas salas e visualizar as obras mais
singulares e representativas de Grão Vasco,
como o retábulo trazido da Sé, constituído
por catorze quadros (dezoito inicialmente)
sobre as diversas etapas da vida de Cristo,
obra encomendada pelo Bispo D. Miguel
da Silva.
A visita revelou-se de grande utilidade
e interesse, uma vez que possibilitou a
aquisição de novas competências e conhecimentos, contribuindo para o enriquecimento
pessoal, cultural e social dos nossos alunos.
Luís Pinto, Mª Helena Sousa,
Mª José Valverde

E encheu-se a sala…
Segunda feira, 20 de outubro, a escola promoveu, para toda a comunidade,
uma ida ao cinema de Trancoso, para
visionar o filme Os Maias, do realizador
João Botelho.
O romance realista, do nosso conceituado escritor português, Eça de
Queirós, faz parte do programa da
disciplina de Português e, por isso, não
quisemos desperdiçar a oportunidade de
proporcionar a todos os alunos o visionamento do filme que consagrou esta obra.
A introdução aos conteúdos programáticos do módulo a lecionar e … um
pouco mais de cultura sobre o ambiente
político e sobre a sociedade da Regeneração, foram objetivos atingidos com
esta atividade.
A Direção Técnico-Pedagógica

Uma manhã solidária
A escola Profissional de Trancoso,
com os alunos voluntários do curso
profissional técnico de Turismo e técnico
de Comunicação/Marketing, Relações
Públicas e Publicidade, responderam ao
apelo da Liga Portuguesa contra o Cancro para colaborar no peditório nacional.
No dia 31 de outubro, o gesto de
solidariedade destes alunos irá permitir
a angariação de novas receitas para esta
instituição, em vários locais da cidade
de Trancoso.
A Direção Técnico-pedagógica

Destaques
• 11 de novembro - magusto na escola
• 10-14 de novembro – entrega dos anteprojetos da prova de aptidão profissional, dos alunos do 3º ano

www.ept.pt • info@ept.pt
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