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Câmara da Guarda quer requalificar 
Mercado Municipal 

Curso (Sabugal) - Técnico/a de Transportes 
Curso a abrir no início de 2014 Concelho do Sabugal. Inscrições 
na ACG

Guarda Ar de Natal

O Presidente da Câmara Muni-
cipal da Guarda, Álvaro Amaro,  
encerrou dia 6 de janeiro a ini-
ciativa “Guarda Ar de Natal”. 
O Dia de Reis foi assinalado com 
a sessão de entrega dos prémios 
do Concurso “ Natal Fotográfico 
na Guarda”, realizado em parce-
ria com o Núcleo de Fotografia 
da Guarda, com o sorteio de uma 
viagem, promovido pela ACG, e 
com a entrega de bens  às IPSS, 
resultado do trabalho e do esfor-
ço de várias entidades e da popu-
lação da nossa cidade.
Nas últimas semanas a Guarda foi 
uma cidade contagiada pela espi-
ritualidade da paz natalícia, pela 
solidariedade e criatividade que 
uniu o lúdico com as tradições, as 
artes com a animação, o frio com 

o calor dos (en)cantos de uma ci-
dade que se quer dinâmica e com 
uma nova atratividade
Esta iniciativa, que envolveu vá-
rias instituições empresas e cole-
tividades que colaboraram com 
a Câmara Municipal nesta marca 
“Guarda Ar de Natal”, encerrou 
de forma diferente e  a “Praça 
Velha” foi o espaço privilegiado 
para  um espetáculo de video 
mapping.

A A Câmara Municipal da Guarda 
prevê investir este ano cerca de 
200 mil euros nas obras de revi-
talização do Mercado Municipal, 
para melhorar as condições de 
quem compra e de quem vende. 
No Orçamento da autarquia para 
2014 está já prevista a obra de 
adaptação das condições do piso 
zero, para que aí se localizem to-
dos os comerciantes actualmen-
te espalhados pelos vários pisos 
do edifício. Os setores da fruta, 
dos legumes e da peixaria estão 
instalados no piso do rés-do-
chão, enquanto que no primeiro 
piso se encontram os talhos e os 
vendedores de queijos, enchidos 
e presuntos. O segundo andar 
do edifício está ocupado por 
um pequeno Centro Comercial.
No dia 30 de Dezembro, o pre-
sidente da Câmara Municipal da 
Guarda, Álvaro Amaro, apresen-
tou o projeto aos comerciantes, 
que o acolheram “muito bem”. 
“Eu garanti-lhes 
que até ao Verão 
de 2014 tudo te-
ríamos aprovado”, 
disse o autarca ao 
Jornal A Guarda, 
a c re s c e n t a n d o 
que a obra será 
iniciada “em ar-
ticulação” com 
os comerciantes, 
“para haver os 
menores prejuízos 
para quem quer vender, quan-
do estão a decorrer as obras 
para criar melhores condições 
também de venda”. “Iremos ar-
ticular isso de modo a que, até 
ao Verão, nós possamos ter 
tudo tratado para começarem 
as obras, se for esse o enten-
dimento entre todos”, referiu.
Segundo Álvaro Amaro, os co-
merciantes instalados no Merca-
do Municipal “não só acataram 
[a proposta da Câmara Munici-
pal] como aplaudiram, como é 
evidente”, lembrando que a me-
lhoria das condições do espaço 
é uma das principais reivindi-
cações de vendedores e de com-
pradores. O autarca referiu que 
o investimento previsto “já vai à 
volta de 200 mil euros”, ainda na 

fase de anteprojeto. “Convenha-
mos que é um esforço grande”, 
disse Álvaro Amaro, reconhe-
cendo que a primeira requalifi-
cação daquele espaço comercial 
irá “dar uma vida melhor e mais 
atrativa ao nosso mercado, aliás, 
como eu garanti aos guarden-
ses”. “Todos aplaudiram. É uma 
primeira requalificação, mas te-
nho a certeza que todos se vão 
sentir, quer quem comprar quer 
quem vende, com melhor fun-
cionalidade no Mercado” após a 
realização das obras, concluiu.
No início de 2011, o anterior 
executivo municipal da Guarda, 
presidido por Joaquim Valente 
anunciou que Câmara preten-
dia realizar obras no Mercado 
Municipal e concentrar todos 
os comerciantes dispersos por 
três andares, no piso do rés-do-
chão, tornando o espaço “mais 
acolhedor”. A autarquia ainda 
fez a proposta à Comissão que 

representava os 
cerca de 50 comer-
ciantes instalados 
no edifício, mas 
as obras não che-
garam a avançar.
Recorde-se que 
para o espaço do 
Mercado Municipal 
e do Centro Coor-
denador de Trans-
portes chegou a 

estar prevista a 
construção de um Centro Comer-
cial, com a denominação “Guarda 
Shopping Center”, numa parceria 
público-privada, que envolvia a 
Câmara e o grupo TCN, num inves-
timento de 65 milhões de euros.
O projeto, que foi apresenta-
do publicamente em 2006, não 
foi concretizado devido à cri-
se financeira que afeta o país.  

Fundação lança 
programa para 
apoiar familiares 
de portugueses 
obrigados a emigrar

Os filhos partem, os pais ficam. 
Por sentir que há cada vez mais 
pessoas que têm familiares fora 
de Portugal e que ficam no país 
sem apoio, a Fundação S. João de 
Deus criou um programa-piloto 
de ajuda a familiares de emigran-
tes portugueses “com fraca rede 
social de suporte ou em situação 
de isolamento social”, em especial 
idosos, com residência em Lisboa 
e Guarda. A iniciativa chama-se 
“Somos por Si, Somos por Portu-
gal” e conta dar apoio a 120 pes-
soas.
A Fundação S. João de Deus, uma 
instituição particular de solida-
riedade social criada em 2006, 
vocacionada para o auxílio aos 
doentes e a pessoas com difi-
culdades económicas, com sede 
em Lisboa, pretende garantir o 
acompanhamento de familiares 
de emigrantes em pequenas tare-
fas diárias, como limpar a louça, 
estender a roupa, despejar o lixo, 
ler o correio e jornais, ajudar no 
preenchimento do IRS, dar es-
clarecimentos jurídicos, fazer 
ligação via Internet (com som e 
imagem) com o emigrante (em 
aniversários e outros momentos 
festivos), mas também acom-
panhar a pessoa às compras e a 
consultas, à farmácia, levá-la a 
fazer caminhadas, ir a museus e 
exposições.
Pensa-se que serão sobretudo 
idosos a precisar de apoio, mas 
também há casos de famílias em 
que um dos cônjuges foi obrigado 
a emigrar e poderão dar apoio ao 
que fica, explica a técnica respon-
sável pelo programa, Susana Cos-
ta Pinto. O programa ainda não 
arrancou oficialmente, mas esti-
ma-se que possam vir a dar ajuda 
a cerca de 120 pessoas entre Lis-
boa e a Guarda (por ser uma cida-
de onde a fundação tem uma de-
legação), explica a psicóloga. Até 
ao final de 2014, está previsto o 
alargamento das atividades para 
outras cidades do país.
A instituição dá atualmente apoio 
a cerca de 30 pessoas em Lisboa 
em situação de isolamento, acom-
panhando-as nas suas tarefas di-
árias, mas também motivando-as 
a sair de casa, explica o assessor 
de comunicação da fundação, Sa-
muel Pimenta. Neste grupo, há 
também os que não conseguem 
sair de casa; neste caso fazem-
lhes visitas periódicas.
A fundação disponibiliza um nú-
mero de telefone, 217983400 e 
um email somosporportugal@
fundacao-sjd.pt para os emigran-
tes que queiram fazer um pedido 
de acompanhamento para os seu 
familiares; a ideia é depois man-
ter o emigrante informado sobre 
os contactos feitos com o fami-
liares. Os serviços da instituição, 
instituída pela Ordem Hospitalei-
ra de S. João de Deus, são gratui-
tos.

ACG visita Fab-Lab 
Cowork e incubadora 
do Fundão
(Living Lab Cova da 
Beira)

Direção da ACG, reconhecendo a 
necessidade de 
uma oferta seme-
lhante na cidade 
da Guarda, visi-
tou o Consórcio 
promovido pelo 
Município do 
Fundão em par-
ceria com em-
presas, univer-
sidades, banca e 
instituições pú-
blicas e privadas, 
pretendendo 

criar um ecossistema criativo de 
espírito “open” que inclui a dispo-
nibilização de espaços de incuba-
ção de empresas e de novos pro-
jetos de empreendedorismo em 
espaços de trabalho partilhado, a 
criação de laboratórios de prototi-
pagem, a disponibilização de casas
-oficina na Zona Antiga do Fundão 
e nas Aldeias Históricas e do Xisto, 

o funcionamento de centros de 
formação e de escolas adaptadas 
à nossa realidade, o estabeleci-
mento de polos de investigação e 
desenvolvimento de produtos na 
área da saúde e a internacionali-
zação dos nossos produtos e em-
preendedores. 
Tendo como premissas essenciais 
a captação de investimento, a cria-
ção de emprego e a fixação de pes-

soas, o Living Lab 
Cova da Beira in-
clui os seguintes 
serviços: 
 
1. Incubadora de 
Empresas e So-
cial 
2. Cowork A Mo-
agem 
3. Fab Lab Al-
deias do Xisto 

4. Centro de Formação Avançada 
5. Casa-oficina 
6. Escola rural 
7. Polo de investigação e desen-
volvimento em telemonitorização 
para a saúde 
8. Clube de Produtores

A Revitalização do Mercado Mu-
nicipal é, no entender da ACG, 
fundamental para a cidade da 
Guarda.
Como tal, promoveu no passado 
mês de novembro, a atividade 
Viva o Mercado. Por ocasião des-
ta iniciativa, o Executivo partici-
pou nesta atividade, assumindo o 
objetivo de intervir na requalifica-
ção desse espaço.
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Os novos desafios do Comércio Local

O comércio tradicional, doravante designado comércio Lo-
cal, apresenta-se como um conceito em constante evolução 
e como um processo cuja mudança acarreta dificuldades aos 
seus principais dependentes - os comerciantes. 
Naturalmente que falar deste sector é falar da dificuldade que 
este atravessa. Basta percorrer as ruas dos nossos centros ur-
banos para rapidamente constatarmos a realidade. Lojas his-
tóricas fecham, dando lugares a novas, outras permanecem. 
Se, por um lado, os novos estabelecimentos que vão abrindo, 
em muitos casos, de “novo” apenas têm a referência à data de 
abertura, mantendo velhos problemas do comércio tradicional, 
não é menos verdade que a manutenção de alguns estabeleci-
mentos apenas tem como único objectivo a manutenção dos 
postos de trabalho dos donos, muitas vezes também proprie-
tários do espaço, retirando o cunho económico e competitivo 
pelo qual se deve pautar todo e qualquer estabelecimento co-
mercial.
Os problemas do comércio tradicional são vários, a maioria de 
fácil identificação mas de difícil resolução.
A eterna questão dos horários de funcionamento é algo cons-
tantemente debatido. É obvio que em vez do ajuste do horá-
rio tendo como ponto de referência o praticado pelo comércio 
tradicional, o padrão deveria de ser o horário praticado pelas 
grandes superfícies comerciais, o qual se prova ajustado às re-
ais necessidades da sociedade actual, tendo em conta o ritmo 
de vida existente atualmente. Mais do que obrigar os consumi-
dores a ajustarem-se a horários rígidos, inflexíveis, a solução 
passa por ajustar os horários de acordo com as necessidades 
do seu público-alvo. Uma sugestão poderia ser a implementa-
ção  do horário de Verão, este mais alargado.
No seguimento desta adaptação, surge um outro aspecto. Mais 
do que a simples questão dos horários, a percepção das neces-
sidades dos consumidores, criando outras tantas pelo caminho 
é, sem dúvida, a grande mais-valia dos Centros Comerciais. 
O processo de efectivamente concretizar uma compra deixou 
de ser a mais importante variável, descendo na hierarquia de 
valores, ocupando actualmente, em muitas ocasiões, um lugar 
secundário aquando das motivações para deslocações às su-
perfícies comerciais.
Mais do que um lugar para compras, os novos centros comer-
ciais são espaços de lazer e ócio, onde é possível passear, re-
criar-se num ambiente fechado, mas pensado ao pormenor, 
onde a artificialização do espaço é tal que nos transmite segu-
rança e conforto. Actualmente, grande parte das compras são 
feitas “por impulso”. A criação destes espaços, dando oportu-
nidade ao aparecimento destes impulsos, revela-se, por isso, 
uma grande mais-valia.
Desta forma, há que destacar as unidades de gestão dos di-
versos centros comerciais que, apercebendo-se da alteração 
de paradigma, formataram as suas estruturas, modificando-as, 
fazendo-as corresponder às crescentes necessidades dos con-
sumidores. Começaram assim a ser trabalhados os aspectos 
relacionados com o marketing, com a comunicação interna e 
externa, criando diversos eventos de animação, alterando a es-
trutura física dos edifícios de forma a satisfazerem a necessida-
de de lazer, levando inerentemente a um aumento do consumo.
A solução para o comércio local poderá assim passar pelo agru-
pamento e criação de unidades de gestão profissionalizadas, 
capazes de mais eficazmente, provocar as alterações necessá-
rias para a sua revitalização comercial. Seria crucial a passa-
gem, por parte dos responsáveis do sector, de comerciantes a 
empresários, orientando-se por princípios de mercado.
No entanto, é óbvio que, antes da criação de estruturas de ges-
tão, urge a tomada de consciência da necessidade da existência 
desta unidade por parte dos comerciantes, não devendo este 
passo ser encarado com desconfiança mas com a humildade 
de quem reconhece as suas dificuldades, sendo capaz de dar 
um passo em frente ao futuro. Potencializar-se-á assim uma 
solução conjunta para revitalizar a dinâmica comercial de um 
determinado centro urbano…
        Bons Negócios!

Serviços ACG
Apoio jurídico | Formação | Higiene e segurança no trabalho | HACCP - Auto Controlo Alimentar | Candidaturas e 
apoios | Oportunidades de Negócio | Documentação Obrigatória | Cadastro Comercial e Declaração Prévia | Livro 
de Reclamações

Departamentos Disponíveis
Gestor de Associado | Gab. Empresa | Gab. Comunicação | Gab. Financeiro | Gab. Formação Profissional |  
Secretariado | Observatório do Comércio e Turismo

Contacte-nos através do Email: geral.acg@acg.pt | Tel: 271 208 880 | Fax: 271 208 885 | Site: www.acg.pt |Rua dos 
Cavaleiros, nº32 - 6300 - 675 Guarda

ACG faz reforça plano de comunicação aos associados
OUTDOORS
A ACG colocou três outdoors na cidade da Guarda no sentido de divulgar a atividade desenvolvida e dinamizada ao 
longo dos seus anos de existência. O objetivo é promover os serviços prestados para com o associado em prol do bom 
funcionamento do seu negócio.

“A Servir o Distrito da Guarda desde 1905“

Esclarecimento SPA e 
PASS MÚSICA
Os proprietários de estabeleci-
mentos comerciais têm levantado 
diversas dúvidas relativamente ao 
grande peso que os direitos cone-
xos (SPA e PassMúsica) têm nos 
seus custos.
O recente acórdão do Supremo Tri-
bunal de Justiça n.º15/2013, pu-
blicado no Diário da República em 
16/12/2013, vem dissipar estas 
dúvidas, fazendo jurisprudência so-
bre esta questão. 
O STJ analisou dois recursos, de 
casos distintos, julgados pelo Tri-
bunal da Relação de Guimarães, 
que tiveram decisões opostas. Num 
dos processos, a dona de um bar, de 

póvoa de Lanhoso, foi multada em 
1140 euros por ter um amplifica-
dor, equalizador e colunas ligadas 
à TV - a Relação considerou não 
existir crime. No outro caso, o dono 
de um café transmitia um vídeo de 
Madonna que estava a passar na 
MTV - aqui, a relação decidiu que 
havia crime. Agora, o STJ conclui 
que, “a aplicação, a um televisor 
de aparelhos de ampliação do som, 
difundido por canal de TV, em es-
tabelecimento comercial, não con-
figura uma nova utilização da obra 
transmitida, pelo que o seu uso não 
carece de autorização do autor da 
mesma, não integrando essa prática 
o crime de usurpação.“ 

Assim, depois de um parecer 
emitido pelo gabinete de apoio 

jurídico da ACG, confirma-se, 
em nosso entender, que estabe-
lecimentos que apenas tenham 
equipamentos de difusão de um 
sinal (rádio, TV em sinal aberto 
ou por Cabo), independentemen-
te de amplificarem ou não, estão 
dispensados do licenciamento da 
SPA ou PassMúsica.

ACG implementa nova forma de contacto ao Associado
De forma a otimizar a comunicação e a relação com os seus associados, a ACG está a adotar o agendamento prévio 
das visitas do Gestor do Associado aos estabelecimentos comerciais. Esta alteração permite, entre outras vantagens, 
a marcação para a hora mais conveniente para o associado e a possibilidade de solicitar informações e/ou documen-
tação com antecedência, que é entregue nas visitas agendadas. Esta medida, inserida na estratégia da ACG de reforço 
da proximidade com os associados prevê um mínimo de duas visitas ao ano, por empresa.

Cartão de Associado
Um desejo antigo da ACG, e dos seus associados, vai agora ser concretizado: Durante o 1º trimestre de 2014, os asso-
ciados irão começar a receber o seu cartão identificativo.

Esta medida, que estava elencada nos principais objetivos da atual direção, pode agora ser concretizada, e insere-se 
num conjunto de medidas que têm por objetivo dar maior visibilidade à instituição centenária, e dignificar o estatuto 
dos seus associados, que até não tinham como comprovar a sua condição de associado.
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Projeto MENTOR – Rede de Apoio ao 
Empreendedorismo

A importância do mentoring pode ser enfatizada como mecanismo de 
apoio ao empreendedorismo que é complementar aos esquemas de 
financiamento públicos e privados existentes, aumentando a sua efi-
cácia. 
Assim no que respeita à contribuição para o sistema de interações, o 
Mentoring preconizado no Projeto MENTOR – Rede de Apoio ao Em-
preendedorismo, contribui para o fortalecimento das ligações regio-
nais, uma vez que os Mentores são personalidades da região Norte e 
Centro.
Com efeito sendo o Mentor sobretudo alguém que ajuda o Mentorando 
a fazer contactos, a sua ação leva a:
	 ◦ um  aumento  das  interações  nas  empresas mentoradas; 
	 ◦ contribui para uma certa “legitimação” dos processos de em-
preendedorismo regionais, i.e. a sua ação aumenta a aceitação social a 
falhas do empreendedor;
	 ◦ “focar”  as iniciativas  empresariais  que  acompanha;
	 ◦ privilegiar  a  geração  de  variedade-relacionada através  de  
estratégias  de  diversificação  a  montante  ou  a  jusante  da  cadeia  de  
valor  regional.
As candidaturas encerram a 28 de fevereiro - veja o regulamento em: 
www.redementor.pt

CIM das Beiras e 
Serra da Estrela 
escolhe sede
A escolha de um local para 
instalar a sede da Comunidade 
Intermunicipal das Beiras e Serra 
da Estrela é um dos dossiês que 
o presidente daquele organismo 
quer ver resolvido.
Vítor Pereira refere que “estão a 
ser analisadas várias hipóteses 
na cidade da Guarda sendo 
certo que será uma decisão 
participada embora eu entenda 
que a sede deve ficar num sítio 
nobre; como disse há já alguns 
locais em vista e durante as 
próximas semanas vamos tomar 
uma decisão para que a sede seja 
instalada num espaço diferente 
do edifício dos paços do 
concelho”. Já no que respeita ao 
quadro de pessoal, Vítor Pereira 
admite que o assunto ainda não 
está encerrado mas alguns dos 
funcionários das anteriores 

comunidades das Beiras e da 
Serra da Estrela vão transitar 
para esta nova estrutura 
“temos que equacionar que 
havia funcionários nas antigas 
comunidades e portanto temos 
que tratar essa questão, que em 
simultâneo é técnica e humana, 
e vamos também tratar essa 
questão do quadro de pessoal 
para que, quando a sede estiver 
apta do ponto de vista físico a 
CIM possa iniciar de imediato a 
sua atividade”. Será convocada 
uma reunião da assembleia 
inter-municipal com o intuito 
de ratificar a escolha de António 
Ruas, antigo presidente da 
câmara de Pinhel e da associação 
de municípios da Cova da Beira, 
para secretário executivo da 
nova CIM. Neste momento e, 
numa solução provisória, estão 
a ser ponderadas as instalações 
da Agência para a promoção 
da Guarda e as instalações do 
Parque Natural da Serra da 
Estrela.

Rafael Bordalo Pinheiro em destaque na 
Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço - 
BMEL 
A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, inaugu-
rou duas exposições sobre Rafael Bordalo Pinheiro, que ficam patentes 
ao público até ao dia 28 de fevereiro.
No átrio da sala “Nós como futuro”, a BMEL exibe uma mostra bibliográ-
fica cedida pelo Museu Bordalo Pinheiro, sobre a obra de Rafael Bor-
dalo Pinheiro (1846 - 1905), uma “importante personagem do meio 
cultural, artístico e político português da segunda metade do século 
XIX”. “Com uma obra muito diversificada no campo das artes plásti-
cas, especialmente na área do grafismo e da cerâmica, notabilizou-se 
como caricaturista, desempenhando um importante e, por vezes, con-
tundente papel de crítico da sociedade sua contemporânea”, refere a 

BMEL. Na sala “Tempo e poesia”, o público pode apreciar uma expo-
sição do jornal humorístico ilustrado publicado em Lisboa por Rafael 
Bordalo Pinheiro, entre 1900 e 1907. “Além de fundar o jornal, Bordalo 
foi também seu diretor até janeiro de 1905. Com a morte do caricatu-
rista, a 23 desse mês, o jornal passou a ser dirigido pelo filho, Manuel 
Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920), ainda que tal informação só 
apareça no cabeçalho a partir do n.º 188, de 20 de abril de 1907”, indi-
ca a organização.

Instituto Politécnico 
da Guarda promove 
Feira do Emprego
A iniciativa irá decorrer nos dias 
12 e 13 de março e pretende pro-
mover um encontro entre as em-
presas e os alunos finalistas ou 
recém-diplomados.

O Gabinete de Estágios e Saídas 
Profissionais do Instituto Poli-
técnico da Guarda vai promover, 
a 12 e 13 de março, a Expo Job /
Feira de Emprego. O objetivo des-
te evento é promover um encon-
tro entre as empresas e os alunos 
finalistas ou recém-diplomados. 
Para a organização da Expo Job, 
trata-se de uma oportunidade 
para as empresas conhecerem 

melhor os nossos recursos hu-
manos disponíveis e encontra-
rem as melhores soluções para 
as suas necessidades em termos 
de contratação de pessoal. Por 
outro lado, e como foi referido 
a propósito deste certame, os 
diplomados podem aumentar a 
sua rede de contactos pessoais 

e profissionais (Networking) e 
perceber como são conduzidos 
os processos de recrutamento e 
seleção. Os interessados podem 
obter solicitar mais informações 
para gesp@ipg.pt.

Exportações de 
vinhos da Beira 
Interior cresceram 
21% em 2013
Os vinhos produzidos na Beira 
Interior conheceram em 2013 
um aumento das exportações 
de 21% relativamente a 2012, 
anunciou a Comissão Vitiviní-
cola Regional da Beira Interior 
(CVRBI).
Segundo a CVRBI, os vinhos da 
Beira Interior “terminaram o 
ano de 2013 com um aumento 
das exportações de 21% relati-
vamente ao ano transato, com 
mais de 620.000 garrafas de vi-
nho exportado”. “Os mercados 
que mais se destacaram, fora da 
União Europeia, foram Angola, 
Brasil, China e Estados Unidos 
da América (EUA). Na Europa, os 
mercados da Polónia, França, Su-
íça e Luxemburgo foram os mais 
importantes”, refere a Comissão 
Vitivinícola Regional. Numa altu-
ra em que a conjuntura económi-
ca “não é a mais favorável” para o 
negócio ttresultado da estratégia 
que a CVRBI tem vindo a imple-
mentar “na internacionalização 
e na presença em alguns dos 
eventos vínicos mais importan-
tes a nível nacional”. As ações 
realizadas estão a aumentar 
“gradualmente” a notoriedade 
da região e a “tornar possível au-
mentar as vendas dos vinhos da 
Beira Interior”, reconhece. Aque-
la entidade, que tem sede na 
cidade da Guarda, anuncia que 
este ano “continuará a dar ênfa-
se aos mercados externos”, com 
uma ação prevista para os EUA, 
para finais de fevereiro, e para a 
presença na London Internatio-
nal Wine Fair (Londres), de 02 
a 04 de junho. A nível nacional, 
os vinhos da Beira Interior mar-
carão presença no SISAB - Salão 
Internacional do Setor Alimen-
tar e Bebidas 2014, a realizar 
em Lisboa, nos dias 17, 18 e 19 
de fevereiro, indica a direção da 
CVRBI liderada por João Carva-
lho. Em maio, aquela entidade 
também realizará o 7.º concurso 
de vinhos produzidos na região 
demarcada da Beira Interior, que 
abrange as zonas vitivinícolas de 
Castelo Rodrigo, Cova da Beira e 
Pinhel.

Vandalismo no 
Centro Histórico
Preocupação dos comercian-
tes leva ACG a intervir

Alguns comerciantes manifes-
taram ao Município da Guarda, 
bem como à ACG, a sua preocu-
pação pelos recentes e constan-
tes actos de vandalismo de que 
algumas artérias do Centro His-
tórico da cidade têm sido alvo. 
Numa missiva enviada no início 
de Janeiro, os mesmos elencaram 
os diversos actos praticados por 
desconhecidos, como montras 
partidas, vandalização de equi-
pamentos públicos, etc., pedindo 
uma rápida actuação. Os proprie-
tários destes espaços estão pre-
ocupados não só com os danos 
materiais, mas também com o 
impacto que estes actos podem 
ter na já por si notória deser-
tificação desta zona da cidade, 
perdendo movimento, interesse 
turístico e comercial.
Interpelada a intervir, a ACG con-
tactou o Município por forma a, 
por um lado, reforçar as preo-
cupações dos comerciantes, e 
por outro, procurar, em conjunto 
com a autarquia, encontrar as 
melhores soluções para o pro-

blema.
Fruto destas diligências, a ACG 
está já a fazer um levantamento 
sobre as maiores preocupações e 
problemas que carecem de uma 
actuação mais imediata (ilumi-
nação, policiamento, limpeza, 
etc.), que apresentará às partes 
interessadas no assunto. 
Paralelamente, está definido o 
agendamento de uma reunião, 
que contará com representantes 
dos comerciantes, do Município, 
das Autoridades, e da própria 
ACG, para discutir este tema, cuja 
preocupação tem, nos últimos 
tempos, subido de tom.
É entendimento da ACG que uma 
cidade como a Guarda, com um 
centro Histórico com caracte-
rísticas tão particulares, deve 
merecer da parte de todas as 
entidades com responsabilidade 
na sua gestão, um olhar atento e 
preocupado, que permita manter 
a sua atractividade, quer turísti-
ca, de lazer, e comercial.
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Entrevista
José Carlos Fausto - Comunilog

P. A Empresa – como surgiu?
R. A Comunilog nasceu através da prestação de serviços a 
empresas. A ideia inicial era uma  empresa de prestação de 
serviços de soluções tecnológicas e empresariais .Ao longo 
dos tempos a empresa tem evoluído e adaptado o seu ne-
gócio à realidade do mercado e às necessidades dos clien-
tes através, essencialmente, da formação.

P. O que contribuiu maioritariamente para a criação 
da empresa? Gosto por este tipo de atividade ou outro 
motivo?
R. Acima de tudo o empreendorismo, consequência do di-
rigismo associativo dos seus sócios fundadores; A vontade 
de vencer também foi importante para o desenvolvimento 
do negócio e consequente crescimento do mesmo. E a lógi-
ca de exercer esta actividade com paixão, até porque para 
um comuniloguer “ A vida sem paixão não faz sentido “.

P. Está ligado a área em que a empresa se enquadra ou 
não tem qualquer tipo ligação? 
R.  A anteriores experiências comerciais, o associativismo 
e o MBA em Gestão de PME´s, são ferramentas de grande 
utilidade na gestão das Academias de Formação by Comu-
nilog;

P. Quais as principais dificuldades sentidas a nível bu-
rocrático na criação da empresa?
R. Na altura ainda não existia o conceito de “Empresa na 
Hora”, tornando muito burocrático e menos acessível a ra-
pidez de processos; 

P. Pensa que pode haver uma agilização dos processos? 
Foi-lhe fácil a nível de “papelada”?
R. Todos e qualquer procedimento, que tenha como ob-
jectivo a rapidez de execução e a simplificação de proce-
dimentos é positivamente reconhecido tanto a nivel parti-
cular como empresarial. Deparamo-nos diariamente com 

alguns entraves a nivel burocrático a vários níveis (finan-
ças, SS e IEFP, por exemplo), mas, trabalhando nós na área 
da formação estamos habituados a esta burocracia e en-
tendemos parte dela.

P. Como empresário qual é a visão relativamente ao Co-
mércio e Serviços do Distrito da Guarda?
R. O Distrito da Guarda tem vindo a ser absorvido pela inte-
rioridade que o caracteriza. Cada vez mais a população e os 
empresários do distrito devem deixar de pensar “interior” 
e começar a pensar “nacional”. Estamos estratégicamente 
bem localizados a nível Europeu e Nacional tendo boas 
(mas pagas) vias de acesso a todo o lado. A Comunilog tem 
crescido imenso a nível nacional e está já a projectar o seu 
negócio internacionalmente. O segredo está em destruir 
barreiras psicológicas e olha para aquilo que de positivo 
o interior tem de melhor, a qualidade de vida dos nossos 
colaboradores que se traduz num aumento significativo 
de produtividade. Acreditamos que, se a sede da empresa 
fosse num grande centro, os colaboradores não eram tão 
produtivos e especiais como são aqui, e isso torna-nos uma 
empresa diferente e cheia de vontade de crescer.

P. Acha que a ACG poderia intervir para facilitar o pro-
cesso? Se sim, de que forma acha que deveria fazê-lo?
R. Obviamente; Assumindo-se como o elo de ligação entre 
as Empresas que detêm representatividade e as entidades 
centrais, encurtando caminhos entre negócios.

P. Porquê a decisão de se tornar sócio? De que forma o 
fez? Através do gestor de associado ou de que forma?
R. O associativismo sempre fez parte do processo de lança-
mento da empresa e do seu ADN, entendemos que juntos 
somos maiores e mais fortes.

P. Quanto à parceria com a ACG, porquê a sua realiza-
ção? Quais os benefícios?

R. Encaramos as Parcerias como imprescindíveis para o 
desenvolvimento, cooperação, melhoria de experiências 
e competências .  Os benefícios para Associados da ACG 
serão de 10% de desconto em todas as formações da em-
presa .

P. A Comunilog nasceu na Guarda, mas tem atuação em 
diversos locais do território nacional. Qual o procedi-
mento?
R. Efetivamente, de Viana do Castelo a Faro, será possível 
encontrar várias Academias de Formação By Comuni-
log, onde a qualidade e diversidade da oferta formativa é 
constante. Somos muito rigorosos no processo de selec-
ção de uma Academia, insistentes no acompanhamento e 
próximos no desenvolvimento da actividade, com índices 
qualitativos que nos tornam competitivos e diferenciado-
res.

P. Projetos para o Futuro?
R. Na Comunilog o futuro é hoje! Realizou-se este fim de 
semana a convenção anual “I Love Comunilog” e as novida-
des, projectos e motivação foram constantes. Trabalhamos 
diariamente para sermos cada vez mais fortes, na constru-
ção de alicerces que permitam que a comunilog seja uma 
referência de âmbito nacional, tornando a internacionali-
zação, o passo seguinte. 

Formação 
Vida Ativa
ACG promove 
formação de 
operador de 
restaurante Bar

ACG vai desenvolver a 
partir do mês de mar-
ço uma formação de 
técnico de mesa/bar.
Esta formação, desti-
nada a desempregados 
é constituida por um 
conjunto de formações 
modulares e decorrerá 
em periodo laboral nas 
instalações da ACG.
Esta iniciativa decorre 
de uma parceria entre 
ACG, o CEC e o IEFP. As 
inscrições abrirão no 
decorrer do mês de fe-
vereiro. 
Os interessados deve-
rão contactar a ACG 
através de telefone - 
271 208 880 || email - 
geral.acg@acg.pt

DR
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Regulamento de 
Gestão do Fundo de 
Apoio à Inovação, 
agora denominado 
Fundo de Apoio à 
Inovação (FAI)
O objetivo desta revisão passa, 
fundamentalmente, por alargar 
o âmbito do FAI a projetos de 
investimento em eficiência ener-
gética e eliminar do seu âmbito 
certas tipologias de projetos para 
os quais não se encontra vocacio-
nado ou relativamente aos quais 
existem alternativas de financia-
mento.

ÂMBITO
O FAI tem como objetivos o apoio 
à inovação, ao desenvolvimento 
tecnológico e ao investimento 
nas áreas das energias renová-
veis e eficiência energética, em 
concretização das metas defini-
das no Plano Nacional de Ação 
para as Energias Renováveis 
(PNAER), no Plano Nacional de 
Ação para a Eficiência Energética 
(PNAEE) e na estratégia nacional 
de energia.
TIPOLOGIAS DE PROJETOS
O FAI apoia as seguintes catego-
rias de projetos:
a) Projetos de investigação e de-
senvolvimento tecnológico de ca-
ráter inovador, envolvendo em-
presas e instituições do sistema 
científico e tecnológico nacional, 
individualmente ou em consór-
cio; 

b) Projetos em regime de de-
monstração tecnológica de con-
ceito, envolvendo empresas e 
entidades do sistema científico e 
tecnológico nacional, individual-
mente ou em consórcio, proprie-
tárias de patentes e projetos em 
regime pré-comercial; 
c) Projetos de investimento que 
visem o aumento da eficiência 
energética; 
d) Estudos técnicos ou cientí-
ficos que suportem o conheci-
mento das entidades públicas 
e privadas na área da eficiência 
energética ou das energias reno-
váveis;
e) Projetos de sensibilização 
comportamental desde que men-
suráveis 
por metodologia idónea. 
MODALIDADES DE APOIO
O apoio do FAI pode revestir 
natureza de subsídio não reem-
bolsável (ou a fundo perdido) e 
reembolsável, sem prejuízo da 
possibilidade de participação em 
fundos de capital de risco ou de 
promoção de eficiência energé-
tica.
O subsídio reembolsável traduz-
se num empréstimo sem juros 
ao promotor do projeto, por um 
prazo máximo de seis anos e com 
um período de carência sobre o 
início do seu reembolso não su-
perior a dois anos a contar da 

data do início do projeto. 
Um mesmo projeto pode benefi-
ciar de apoio financeiro nas duas 
modalidades ou ainda da possi-
bilidade de conversão, total ou 
parcial, do incentivo reembolsá-
vel em incentivo não reembolsá-
vel, desde que se mostrem cum-
pridos os objetivos estabelecidos 
no contrato de incentivos finan-
ceiros.
LIMITES DO INCENTIVO
O apoio financeiro a conceder 
não pode exceder 70% das des-
pesas elegíveis, com um limite 
máximo de 2 milhões de euros, 
no caso das tipologias de projeto 
referidas nas alíneas a), b) e c), e 
não pode exceder 200 mil euros 
no caso dos projetos das alíneas 
d) e e)
BENEFICIÁRIOS
Quaisquer entidades públicas ou 
privadas
CANDIDATURAS
As candidaturas devem ser diri-
gidas à Agência para a Energia 
(ADENE),  ao cuidado do Presi-
dente da Comissão Executiva do 
FAI, para o endereço que estiver 
identificado no sítio web do FAI 
(www.fai.pt), ou enviadas por 
correio eletrónico para geral@
fai.pt

programa de 
apoio ao 
redimensionamento 
das empresas
Projeto F&A - Redimensionar 
para Crescer, apoiado pelo COM-
PETE - Programa Operacional 
dos Fatores de Competitividade 
no âmbito do Sistema de Apoio 
a Ações Coletivas apresentou um 
investimento elegível de 141 mil 
euros correspondendo a 98 mil 
euros de apoio FEDER.

A AIP (Associação Industrial 
Portuguesa) concebeu o projeto 
F&A.
Com o intuito de responder as 
necessidades das empresas e em 
particular com o intuito de con-
tribuir para uma maior eficácia  
na concretização de operações 
de Fusões & Aquisições, com a 
isenção necessária, a AIP conce-
beu o projeto F & A - Redimen-
sionar e Crescer que pretende 
gerar uma noção de valor acres-
centado que poderá ser induzi-
do pelos processos de fusões e 
aquisições, ao contribuírem para 
que as empresas se tornem mais 
robustas e competitivas e simul-
taneamente potenciar o lança-
mento de um programa piloto 
de apoio a operações de F&A nas 
regiões Centro e Alentejo e que 
sirva de boa pratica e referencia 
nacional.
Enquadramento do Projeto
Em Portugal, a dinamização de 
operações de Fusão e Aquisição 
(F&A) entre empresas tem sido 
ao longo dos anos levada a cabo 
por players de origem privada e 
com intuitos comerciais/lucrati-
vos, nomeadamente consultores 
especializados, banca de inves-
timento, ROC´s, TOC´s e advoga-
dos, que normalmente represen-
tam uma das partes envolvidas 
no processo (comprador ou ven-
dedor), logo sem garantia de 
isenção de interesses ao juntar 
ambos os lados.
Com o intuito de responder às 
necessidades das empresas e em 
particular com o intuito de con-
tribuir para uma eficácia maior 
na concretização deste tipo de 
operações, com a isenção neces-
sária, foi lançado o Programa Di-
mensão, há dois anos atrás, que 
contribuiu para a criação de con-
dições favoráveis a movimentos 
de concentração, fusão e aquisi-
ção, de forma a proporcionar às 
empresas os ganhos de escala in-
dispensáveis à sua internaciona-
lização. Para a concretização da-
quele objetivo, o IAPMEI, através 
do Programa FINTRANS (www.
fintrans.pt), articulou as ações 
com vista a racionalizar meios 
e potenciar resultados. Por seu 
turno, no âmbito do Programa 
FINTRANS, o IAPMEI procede à 
divulgação e à sensibilização aos 
empresários, bem como à dina-
mização de processos de trans-
missão, seja através de assistên-
cia técnica, da divulgação muito 
dirigida de oportunidades de ne-

gócio ou do fomento do encontro 
entre dirigentes de empresas.
Projeto F & A | Redimensionar 
e Crescer
Neste quadro, a AIP-CCI lançou 
um Programa Regional de Dina-
mização de Operações de Fusão e 
Aquisição, baseado em diversos 
fatores; 
Neste sentido, tendo como base 
o conhecimento profundo do 
tecido empresarial das regiões 
Centro e Alentejo, a AIP-CCI 
propõe-se, em conjunto com as 
associações regionais parceiras 
desenvolver:
1 - Estudo de benchmarking de 
casos de sucesso de fusões e con-

centrações no pais ou no estran-
geiro e identificação de oportu-
nidades de Fusão e Concentração 
nas regiões alvo;
O estudo a elaborar deverá iden-
tificar oportunidades concretas 
de fusão e concentração nas re-
giões alvo e possibilitar, com as 
suas conclusões, numa fase de 
trabalho posterior, apoiar a con-
cretização de operações de F&A 
concretas e suportar ações de 
sensibilização junto das PME da 
região em articulação com o Pro-
grama Fintrans do IAPMEI;
2-Apoio especializado para a 
montagem preliminar de seis 
operações de fusão ou concen-
tração de empresas.
Resultados e Impacto do Projeto
O estudo de benchmarking e a 
posterior montagem de opera-
ções de fusão ou concentração 
de empresas vai permitir por um 
lado fornecer mais informação 
ao mercado sobre este tipo de 
operações, processos a desen-
volver e recursos a afetar e por 
outro lado às empresas alvo de 
intervenção, potenciar a expan-
são das suas operações, com o 
objetivo de aumentar a rendibili-
dade a longo prazo.
O projeto permitirá reforçar o 
papel da AIP-CCI e das suas as-
sociações regionais parceiras na 
dinamização da competitividade 
e da excelência das pequenas e 
médias empresas das regiões 
identificadas em particular no 
que respeita à facilitação e à 
dinamização de operações de 
fusões e aquisições com o obje-
tivo de tornar as empresas mais 
robustas e competitivas, num 
quadro de recessão económica 
e desafios globais ao seu cresci-
mento.
No atual contexto económico as 
F&A poderão ser uma excelente 
oportunidade não só do ponto 
e vista da compra e venda, mas 
também no desenvolvimento de 
parcerias sustentáveis.
O Projeto F&A – Redimensionar 
para Crescer visa assim apoiar 
na implementação de estratégias 
empresariais, quer pela inter-
venção direta, quer pelo acesso a 
informação especializada.
Nesse sentido, todas as empresas 
interessadas em implementar 
operações de F&A são convida-
das a participar.

Contactos: redimensionar@aip.pt

40 empresas 
portuguesas 
marcaram presença 
na FITUR
Portugal marcou presença na 
34.ª edição da Feira Internacio-
nal de Turismo - FITUR de Ma-
drid, que decorreu até dia 26 de 
Janeiro, na capital espanhola. A 
entrada do stand português cha-
mava a atenção dos visitantes 
por causa de uma gigante onda 
azul que convidava os presentes 
a vir a terras lusas para “surfar” 
na sua costa. Esteve inclusiva-
mente disponível informação 

sobre várias praias, situadas 
de norte a sul de Portugal, bem 
como sobre a prática deste des-
porto.
Na FITUR estiveram presentes 
sete regiões de turismo (Porto 
e Norte, Centro de Portugal, Lis-
boa, Alentejo, Algarve, Madeira 
e Açores) e 40 empresas portu-
guesas, relacionadas com o setor 
hoteleiro e com as agências de 
viagens e turísticas. Também a 
26ª edição da BTL, que terá lugar 
em Lisboa entre os dias 12 e 14 
de Março, escolheu a FITUR para 
se dar a conhecer. A próxima edi-
ção da BTL terá como mote “Por-
tugal: A Indústria do Sorriso” e 
vai salientar a hospitalidade, a 
simpatia e a arte de bem receber 

portuguesas. 
Durante a FITUR tiveram lugar 
várias provas gastronómicas, 
algumas das quais dedicadas à 
dieta mediterrânica, enquanto 
Património Imaterial Mundial da 
UNESCO.

CLDS Acreditar 
Mais

Contextualizado no Eixo 1, em 
parceria com a ACG e, ao abrigo 
do programa CLDS+ Guarda, re-

alizou-se na semana de 9 a 13 de 
Dezembro de 2013, nas instala-
ções da Associação Comercial da 
Guarda uma atividade subordi-
nada ao tema “Técnicas de Pro-
cura de Emprego”.

Neste contexto, a ACG irá conti-
nuar a colaborar com a CLDS+, 
apoiando outros projetos: 
No que concerne ao Eixo 1 – Em-
prego, Formação e Qualificação 
-, está previsto em plano de ação 
a realização de ações de divul-
gação de medidas ativas de em-
prego. Assim sendo, com a cola-
boração do Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, I.P., está 
previsto realizar no dia 20 de Fe-
vereiro, no auditório do NERGA, 
uma ação de divulgação dirigida 
a empresários, dirigentes asso-

ciativos, quadros técnicos supe-
riores de empresas/instituições 
e para público em geral - a ACG 
colavora no sentido de divulgar  
a referida ação pelos associados 
e colaboradores, contribuindo 
desta forma para uma maior dis-
seminação das medidas ativas de 
emprego e a inserção de pessoas 
desempregadas. 

No que concerne ao Eixo 2 – In-
tervenção Familiar e Parental -, 
que se irá executar no próximo 
dia 12 de fevereiro, uma ativida-
de relacionada com a divulgação 
dos direitos da criança. A ativida-
de é dirigida aos pais e terá início 
às 10.00 e fim previsto às 13.00 
e decorrerá no Auditório da ACG.
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Declaração de 
Remunerações por 
Pessoas Singulares 
só pela Internet em 
2014

Pessoas singula-
res com um em-
pregado a cargo 
vão passar a ter 
de entregar a de-
claração de re-
munerações na 
Segurança Social 
exclusivamente 
através do servi-
ço da Segurança 
Social Direta dis-
ponível na inter-
net. A indicação 
é da Segurança 
Social que esta alteração decorre 
da aprovação do Orçamento do 

Estado de 2014 e é obrigatória 
desde 1 de janeiro de 2014 (não 
se aplicando a meses anteriores).
Esta informação é sublinhada 
numa nota recente da Seguran-
ça Social (clique para aceder) na 
qual se dá indicações sobre como 
passar a aceder ao serviço da Se-
gurança Social Direta.

Novas regras de faturação em vigor a 1 de Janeiro de 2014
Portaria n.º340/2013 - Maior 
número de empresas sujeitas às 
regras de certificação 

Passam a estar obrigadas ao uso 
de software certificado e a res-
peitar as regras de certificação 
também as empresas que utili-
zem software produzido interna-
mente ou por empresa integrada 
no mesmo grupo económico e/
ou que tenham emitido, no pe-
ríodo de tributação anterior, um 
número de faturas, documentos 
equivalentes ou talões de venda 
inferior a 1000 unidades. 
Principais alterações:
Alterações ao SAFT:
Incorporação de mudanças no 
que diz respeito à forma como 
deve ser apresentada a infor-
mação dos documentos prove-
nientes de soluções externas 
ao software principal e/ou dos 
documentos emitidos originaria-
mente em pré-impressos.
Alterações na identificação e im-
pressão de documentos:
Relativamente às séries, foram 
introduzidas restrições ao nível 
da numeração sequencial, tendo 
obrigatoriamente que iniciar-se 
em 1 e não podendo nela con-
ter outra informação, como por 
exemplo, o ano ou n.º terminal 
informático;
Na impressão de documentos, a 
data deverá constar e aparecer 
no formato AAAA-MM-DD;
As guias de transporte, faturas e 
respetivos documentos retifica-
tivos não devem conter valores 
negativos. Com exceção dos ca-
sos de anulação de registos que 
já integram a fatura ou para acer-

to de estimativas nas prestações 
de serviços continuadas;
A denominação, NIF e domicílio 
do emitente deve ser impresso 
no documento, ainda que esta 
informação conste em papel pré
-impresso de origem tipográfica;
Ao imprimir faturas criadas de 
duplicados (por inoperacionali-
dade do sistema) que não inte-
gram a cópia de segurança, deve, 
obrigatoriamente, aparecer a 
expressão “Cópia do documento 
original”+ sigla do documento + D 
+ série + número do documento”. 
Exemplo: “Cópia do documento 
original- FTD 2013A/00099”.
Alterações na integração de do-
cumentos através de duplicados 
que não integram a cópia de se-
gurança (backup), quando hou-
ver necessidade de reposição de 
dados por inoperacionalidade do 
sistema:
Quando ocorrer uma situação de 
erro ou anomalia do programa, 
devem ser encerradas as séries 
em utilização e criadas novas, 
para prosseguir com a emissão 
de documentos, após a reposição 
da última cópia de segurança efe-
tuada.
Alterações no controlo de aces-
sos e cópias de segurança:
A palavra-passe de acesso ao 
programa é obrigatória por utili-
zador e não pode ser vazia. O ad-
ministrador não a pode conhecer 
nem a pode visualizar;
Assegurar a realização de cópias 
de segurança de periodicidade 
obrigatória e/ou a manutenção 
de duas ou mais bases de dados 
simultâneas para que quando 
uma se corrompa a(s) outra(s) 

assegure(m) a continuidade da 
faturação;
Possuir o controlo direto ou indi-
reto da base de dados que utiliza 
e o registo do n.º de reposições 
de cópias de segurança (backup) 
efetuadas.
Alterações ao nível das regras 
operacionais:
Deixa de ser permitida a altera-
ção do NIF na ficha de um cliente 
que tenha já documentos emiti-
dos;
Deixa de ser permitida a altera-
ção do nome e da morada numa 
ficha de cliente já existente e com 
documentos emitidos, mas cujo 
NIF não foi fornecido;
Deixa de ser permitida a altera-
ção da descrição dos produtos ou 
serviços que já tenham sido usa-
dos em documentos de venda;
Deixa de ser permitida a criação 
de notas de crédito relativas a 
documentos anteriormente anu-
lados ou já totalmente retifica-
dos;
Deixa de ser permitida a anu-
lação de documentos sobre os 
quais já tenha sido emitido do-
cumento retificativo, ainda que 
parcial;
Deixa de ser permitido o registo 
de devoluções em documentos 
de venda ou, no sentido inverso, 
deixa de ser permitido o registo 
de vendas em documentos de re-
tificação.
O software passará a alertar o 
utilizador caso a data e hora de 
sistema seja inferior à do último 
documento emitido, sendo nesse 
caso pedida a confirmação, antes 
da emissão, de que a data e hora 
de sistema se encontra correta.

Convenção Nacional da Empresa 
Comunilog

Decorreu dia 25 de janeiro nas Instalações da ACG, a segunda convenção 
nacional da empresa Comunilog. 15 sucursais, mais de 30 empresários, 
formam a rede da empresa Comunilog. Na Formação Profissional, da 
Guarda para todo o país, sem dúvida um exemplo de sucesso do empre-
endorismo desenvolvido no distrito.

Guarda recebe primeira Feira Ibérica de 
Turismo 
A Câmara Municipal da Guarda vai organizar a primeira edição da 
Feira Ibérica de Turismo (FIT), de 1 a 4 de maio, com o objetivo de 
divulgar os recursos endógenos.

A Câmara Municipal da Guarda 
vai organizar a primeira edi-
ção da Feira Ibérica de Turismo 
(FIT), de 1 a 4 de maio, com o 
objetivo de divulgar os recursos 
endógenos.
A data da realização do evento 
foi revelada esta quarta-feira, em 
conferência de imprensa, pelo 
presidente da autarquia da Guar-
da, Álvaro Amaro, que também 
anunciou que a feira irá decorrer 
no recinto do Parque Urbano do 
Rio Diz, também conhecido por 
parque Polis. O autarca referiu 
que o certame surge integrado 
na opção estratégica que o atual 
executivo municipal definiu para 
o concelho, que assenta em dois 
eixos fundamentais: “aumentar 
o poder de atração e estimular a 
economia local”. São objetivos da 
FIT “promover as potencialida-
des turísticas e mostrar as capa-
cidades de atração” da região da 
Guarda, segundo a organização. 
“Ainda que se destine ao público 
em geral, a FIT pretende afirmar 
fluxos turísticos e valorizar os 
recursos endógenos desta vasta 
região transfronteiriça”, adian-
ta a fonte. A autarquia assinala 
que “será um evento diferencia-
dor com a vivência de experiên-
cias únicas, a par de atividades 
de lazer e entretenimento”. A 
feira “singular e inovadora”, se-

gundo a autarquia, será realizada 
no coberto já existente no par-
que Polis e, segundo Álvaro Ama-
ro, haverá a ampliação do espaço 
através de uma tenda “que será 
adaptada ao número de exposi-
tores” que o certame possa vir 
a ter. O responsável referiu que 
a autarquia da Guarda tenciona 
fazer “uma grande primeira edi-
ção da FIT”, sublinhando que o 
lema associado ao evento ibérico 
- “Uma feira. Dois países. O mun-
do” -, é “suficientemente apelati-
vo e ambicioso”. “Queremos que 
o ‘i’ seja por agora de ibérica e 
que, se ela se afirmar, daqui por 
alguns anos passe a ser a Feira 
Internacional de Turismo”, vati-
cinou. Referiu ainda que a orga-
nização definiu que a FIT “tem 
que ter um conceito expo” como 
a BTL - Bolsa de Turismo de Lis-
boa, onde estarão presentes as 
áreas do artesanato e da gastro-
nomia, entre outras que estão 
associados ao setor do turismo. 
“A seu tempo não deixaremos de 
fazer uma apresentação da fei-
ra de uma maneira mais sólida”, 
disse o autarca, adiantando que 
o respetivo regulamento está em 
fase final de elaboração. A FIT já 
foi divulgada na FITUR - Feira 
Internacional de Turismo de Es-
panha, que decorreu até dia 26, 
em Madrid.

Brainnovation
Os espaços de cowork “Fusion Coworking” em Aveiro, 
“Cowork.Coimbra”, em Coimbra “Space4u – Cowork So-
lidário”, da Fundação S. João de Deus, em Lisboa; “Ca-
deira Amarela”, em Viseu; vão organizar e dinamizar 
um Ciclo de 5 Workshops sobre Criatividade e Inova-
ção.
Na Guarda a Fundação São João de Deus associa-se aos 
parceiros locais Associação de Comércio da Guarda e 
NERGA para trazer à cidade, pela primeira vez, uma 
oferta formativa muito dinâmica, inovadora e impulsio-
nadora da criatividade.
O Ciclo de Workshops vai ocorrer em diversas datas, 
sendo que o primeiro será já no dia 20 de fevereiro 
na sede da Associação do Comércio e Serviços do 
Distrito da Guarda. Não perca a oportunidade de se 
inscrever.  
Programa:
Brainnovation I: Ferramentas elementares e de eleva-
da eficácia || Brainnovation II: O Brainstorming como 
ferramenta para gerar muitas ideias || Brainnovation 
III: – Resolver problemas em 8 etapas || Brainnova-
tion IV: Organizar o caos do pensamento criativo || 
Brainnovation V: Abordagem ao Design Thinking.



Novos Associados
(mês de janeiro)

Café Churrasqueira Ski – Ricardo 
Augusto Oliveira Barbosa –Mantei-
gas(Café);

Magickey, Lda - Atividades de pro-
gramação Informática – Guarda;

Casa Espigado - 
Comercio Tradicional, Lda – Co-
mércio a retalho de outros produ-
tos novos - Guarda

José António Ribeiro Pires ”Bom 
Gosto” (restaurante) - Guarda

CONFAMA, CONFEÇÕES, LDA – 
Confeção de outro vestuário - Fa-
malicão;

Francisco André Vicente Unipes-
soal, Lda – Comércio a retalho de 
combustível para vzículos a motor 
-  Aldeia da Ponte.

Ofertas de emprego
(Netempregos)
Assistente de Contact Center (Seia) | 
contactar: red@reditus.pt

Promotores Sociais -Distrito GUAR-
DA - Campanha “Doar Vida” - I.P.S.T. e 
Ass. Ines Botelho | contactar - doarvi-
da@sapo.pt

Formador - Segurança em Máquinas | 
contactar - goncalo.sequeira@elevus.
pt

Precisa-se de Especialista em PHC 
|contactar - daniel.vicente@live-pla-
ce.com(até 15 de fevereiro)

Comercial - Companhia de Seguros 
Tranquilidade | Contactar - nuno.cas-
telo.santos@tranquilidade.pt

Comercial Medicina Dentária - Inte-
rior (Dudentis) | contactar - rhduden-
tis@gmail.com

Comissionistas (M/F) Guarda, Bel-
monte e Fundão | Contactar - albano.
cardoso@fuerzasdeventas.com

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO - SEC-
TOR AUTOMÒVEL | Contactar - covi-
lha.candidaturas@randstad.pt

DISTRITO DA GUARDA - Delegados 
de Inf. Médica - COMISSIONISTA | 
contactar - tecnilor@gmail.com

Feiras 
Exponor Inhouse (construção, jardinagem, Lar, pisos e azu-
lejos, presentes, Design de Interiores, Iluminação, Jardim, 
Móveis, Piscinas)
De quinta 13 até domingo 16 fevereiro 2014
Exponor
Porto (Portugal)

SISAB (Agrícola, Alimentos, hotelaria, vinho, Alimentação, 
Azeite, Doces, Enogastronomia, Gastronomia)
De segunda 17 até quarta 19 fevereiro 2014
Pavilhão Atlântico
Lisboa (Portugal)

Aqua-Therm Moscow (climatizaçao construção meio am-
biente ar condicionado Calefação Piscinas Saunas Spas 
Tratamento da Água Tubulações Ventilação)
De 4 até 7 fevereiro 2014
Crocus Expo
Moscou (Rússia)

Futurália (educação Cursos de Pós Graduação Estudantes 
Formação Profissional Instituições Educativas Universida-
des)
De quarta 26 até sábado 29 março 2014
FIL Feira Internacional de Lisboa

A Associação do Comércio e Serviços do Distrito da Guarda está em fase de promoção do seu site e página do facebook, através dos quais pretende que todos os seus Associados estejam em contacto 
próximo com a instituição; Publicamos e renovamos constantemente artigos e assuntos que achamos pertinentes, sendo também uma forma de facilitar a comunicação.

www.acg.pt  https://www.facebook.com/acsdg

Feira das Tradições 
de Pinhel 2014 |Dias 
28 de fevereiro, 1 e 2 
de março
“Uma feira que se realizou pela pri-
meira vez em 1996 e que, desde 

então, não tem parado de crescer. 
Hoje em dia, é vista como um dos 
maiores eventos deste género, na 
região. Ao visitar a Feira das Tradi-
ções, cada ano dedicada a um tema 
diferente, somos convidados a re-
viver tradições antigas, reveladas 
pelos artesãos do concelho. A par 

disso, podemos apreciar um vasto 
leque de produtos e serviços apre-
sentados pelos agentes económicos 
da região e de outros pontos do 
País. A Feira das Tradições e Ativi-
dades Económicas assume-se, tam-
bém, como um espaço de conheci-
mento, lazer e diversão, traduzido 

na realização de colóquios, desfiles 
alegóricos, atividades radicais e, 
ainda, variadas propostas culturais 
que vão da música tradicional aos 
concertos com nomes sonantes da 
música nacional e estrangeira.”

Figueira de Castelo 
Rodrigo promove I 
Feira de Caça e Pesca
A iniciativa, integrada na “Festa 
das Amendoeiras em Flor”, irá 
decorrer nos dias 15 e 16 de 
fevereiro.
A I Feira de Caça e Pesca “A 
Caça e a Pesca no Mundo 
Rural” realiza-se em Figueira 
de Castelo Rodrigo, nos 
próximos dias 15 e 16 de 
fevereiro, com o objetivo 
de valorizar e dinamizar 
este desporto no concelho. 

As inscrições para este evento, 
devem ser efetuadas até ao dia 
13 de fevereiro, através dos 
seguintes contactos: 965203037 | 
912198626 | 964325035.

Feira do Queijo 
em Gouveia a 2 
de março 

O Município de Gouveia vai 
organizar no domingo de 
carnaval, dia 2 de março, a 
tradicional 
Feira do 
Queijo.
Após três 
anos de 
e d i ç õ e s 
conjuntas 
com os Municípios de Fornos 
de Algodres e Seia, no âmbito 
da Comunidade Intermunici-
pal da Serra da Estrela, Gou-
veia volta a organizar o certa-
me contando com a presença 
dos produtores do concelho. 

A Feira do Queijo de Gouveia 
vai decorrer no Mercado Mu-
nicipal entre as 10 e as 13 
horas sendo acompanhado 
por um programa de anima-
ção. O queijo Serra da Estrela 
é um dos principais produtos 
endógenos da região, sendo 

mesmo, o 
p r o d u t o 
mais cara-
terístico e 
identitário 
da Serra da 
Estrela. No 

concelho de Gouveia a fileira 
do queijo da Serra envolve 
cerca de 11 queijarias licen-
ciadas, uma delas a certificar 
queijo serra da estrela e cer-
ca de 50 produtores.Curso de fotografia no Museu da Guarda

O Museu da Guarda acolhe, a partir de domingo, um curso de fotografia, que 
decorre em 15 sessões, até 29 de março de 2015, sob a orientação de Rui 
Campos.
As sessões realizam-se no último 
domingo de cada mês, das 15h30 
às 18 horas. A organização adian-
ta que podem ser feitas inscrições 
para uma única sessão. O curso é 
ministrado nas instalações do 
Museu da Guarda e os formandos 
têm direito a um certificado de 
participação. A frequência do cur-
so está sujeita ao envio de email 
com nome, morada e contacto te-
lefónico para o endereço coordm-
guarda@drcc.pt.

15 sessões, até 29 de março 
de 2015 sob a orientação de 
Rui Campos

Abertas as 
inscrições para 
a participação 
de Portugal na 
FACIM- Feira 
Internacional de 
Maputo

Já se encontram abertas as 
inscrições para a participa-
ção de Portugal na FACIM- 
Feira Internacional de Mapu-
to que a aicep Portugal Global 
irá organizar em 2014.
A FACIM é uma feira multis-
setorial anual que constitui o 
maior evento comercial com 
dimensão internacional em 

Moçambique.
A aicep Portugal Global, no 
âmbito de candidatura apre-
sentada ao QREN - Quadro 
de Referência Estratégica 
Nacional, Sistema de Incen-
tivos às Acções Colectivas, 
Programa Compete – Progra-
ma Operacional Fatores de 
Competitividade 2013-2015, 
irá dinamizar a presença na-
cional na FACIM – Feira In-
ternacional de Maputo, que 
se realizará em Marracuene 
de 25 de a 31 de Agosto de 
2014, assumindo a organiza-
ção do Pavilhão de Portugal.
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