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MUNICÍPIO DE CASTRO VERDE 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 
CASTRO VERDE, REALIZADA NO DIA 25 DE MAIO DE 2015. 
 
 
Nº.3/2015 
 
Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, na vila de Castro Verde e 
Sala de Sessões do Edifício dos Paços do Município, Maria Fernanda Coelho do Espirito Santo, 
Presidente da Assembleia Municipal de Castro Verde, Carolina Conceição Hipotecas Cabaça e 
João Miguel Benedito Branco, Secretários da respetiva Mesa; Filipe Manuel Patrício Mestre, 
Maria Cesaltina Cruz Mendes Basílio, Carlos Alberto Soares Ramos, Maria João de Lima 
Teixeira da Silva, Artur Jorge Cordeiro Lagartinho, Ana Sofia Guerreiro Coelho, Martinho Colaço 
Valente, Jorge Manuel Custódio Monteiro, Guilherme do Soveral Rodrigues de Sá Gois e José 
de Brito Silva Martins, Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Castro 
Verde e Casével, António José Silvestre Jerónimo, Alexandra Isabel Bravo Nunes Batista Tomé 
e Ana Luísa Marques Fatana, Presidentes das Juntas de Freguesia de Entradas, de São Marcos 
da Ataboeira e de Santa Bárbara de Padrões, na qualidade de Vogais do mesmo Órgão, a fim de 
reunir em sessão extraordinária. 
 
Faltou a esta sessão a Srª. Vogal Maria da Luz Medeiro Mateus Pereira, e os Srs. Vogais João 
Pedro Dias Aurélio e Rui Luís Silva Matos. 
 
Estiveram igualmente presentes do executivo municipal, o Sr. Presidente, Francisco Duarte, e os 
Srs. Vereadores António João Colaço, Paulo Jorge Nascimento e António José de Brito. 
 

• ABERTURA: 
 
Verificando -se a existência de quórum, a Srª. Presidente da Assembleia declarou aberta a 
sessão, procedendo à leitura do edital que a tornou pública, com a seguinte ordem de trabalhos: 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
2º. - Apreciação do Programa de Ativação do IN - CASTRO - Centro de Ideias e 
       Negócios (Regulamento de Utilização e manual da marca e sub - marca) 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
1º. - Período reservado à intervenção do público. 
 
Informou a Srª. Presidente que, conforme previsto no Regimento de Assembleia, o público podia 
intervir nos dois pontos previstos mas apenas no âmbito da ordem de trabalhos em apreciação, 
não se verificando contudo qualquer intervenção. 
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2º. - Apreciação do Programa de Ativação do IN - CASTRO VERDE - Centro de Ideias e 
       Negócios (Regulamento de Utilização e manual da marca e sub - marca) 
 
Conforme solicitado pelo executivo municipal, na sequência da sua deliberação tomada na 
reunião realizada no dia 13 do corrente mês, submeteu a Srª. Presidente à apreciação da 
Assembleia  o Programa de Ativação e Promoção do IN-CASTRO - Centro de Ideias e Negócios 
(Regulamento de utilização e manual de marca e sub-marca), de cujos documentos foram 
enviadas previamente cópias a todos os Vogais. 
 
Dada a palavra à Assembleia, interveio o Sr. Vogal Filipe Mestre, alertando para o facto de não 
ter encontrado quer no regulamento, quer fora dele, qualquer referência ao manual da marca e 
sub-marca, ponto assim em causa o conteúdo deste ponto da ordem de trabalhos. 
 
Posto isto, solicitou o Sr. Presidente da Câmara a palavra e, no uso da mesma, de imediato 
informou que não havia qualquer obrigação legal para que a Assembleia se pronunciasse sobre 
estes documentos, contudo, dada a importância e o contesto da matéria em causa, houve a 
decisão por parte do executivo de submetê-los à apreciação deste órgão deliberativo, e assim 
poder ser discutido globalmente. E quanto à questão da marca informou que era o documento 
entregue, para conhecimento, no decorrer destes trabalhos, e quanto ao regulamento, apesar da 
não obrigatoriedade, o mesmo vêm à Assembleia apenas para apreciação e não para votação. 
 
Informou depois o Sr. Presidente que havia o entendimento de contextualizar o presente 
regulamento no trabalho que tem vindo a fazer-se, desde há longo tempo, em matéria de apoio 
ao desenvolvimento económico neste concelho, e posto isto, fez a seguinte intervenção que a 
seguir se transcreve na íntegra: 
 
“Introdução 
Apesar do ponto único da ordem de trabalhos desta Assembleia Municipal Extraordinária referir a 
apreciação do Programa de Activação do In Castro – Centro de Ideias e Negócios (anteriormente 
designado por CIEBAL – Centro de Iniciativas Empresariais do Baixo Alentejo) – Regulamento 
de utilização e manual da Marca e da Sub-marca – permitam-nos contextualizar este 
regulamento na estratégia que temos definida e implementada para o apoio ao desenvolvimento 
económico do nosso concelho e recordar alguns dos seus momentos mais significativos: 

• Agosto 2009 – Conclui-se a Carta Estratégica, onde se consolida uma visão de futuro 
para o concelho de Castro Verde referenciada a 2020 e onde ficou clara a aposta que se 
definiu: diversificar a base económica local e criar todas as condições que possam 
contribuir para facilitar a atracção e a fixação de iniciativas com capacidade para gerar 
valor e criar emprego em Castro Verde; Uma visão de futuro…e as coisas com futuro 
levam tempo a fazer e a acontecer! 
 

• 30-03-2011 – A CMCV deliberou sobre a constituição do Gabinete de Apoio ao 
Desenvolvimento do Município de Castro Verde; 
 

• 12-09-2012 – Realizou-se uma reunião pública para apresentação do PROMADE – 
Programa Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Económico; 
 

• Em 2011/12 – Procedeu-se à elaboração do projecto e apresentação da candidatura do 
CIEBAL ao INAlentejo para co-financiamento comunitário, acompanhada do respectivo 
estudo económico e financeiro; 
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• 12-01-2015 – Realizou-se um workshop designado “Starting Up CIEBAL”, dando início 
formal ao PRO Ι CIEBAL - Programa de activação e promoção do CIEBAL; 
 

• 25-05-2015 – hoje – apreciação do Programa de Activação do  In Castro – Centro de 
Ideias e Negócios em duas das suas vertentes: Regulamento de utilização e manual da 
Marca e da Sub-marca pela Assembleia Municipal. 
 

Mas, mais e para além destas datas, importa referir o trabalho que temos desenvolvido no 
quadro do “estímulo à diversificação da base económica e à iniciativa empresarial” que foi um 
dos objectivos estratégicos e dos compromissos eleitorais da CDU, sufragados maioritariamente 
nas eleições autárquicas de 2009 e de 2013. 
Para facilidade de explanação e para ser mais claro para quem nos acusa de nada fazer e de 
não ter estratégia – concretamente para os eleitos do PS que no seu “Jornal Informativo 2014”, 
publicado em Dezembro escreviam e transcrevo: 

“A Cavandela, o CIEBAL e uma ZAE com 25 anos! – Tanto tempo perdido. Em 
25 anos a CDU foi incapaz de definir uma estratégia … ” 
“As nossas propostas: pensar o futuro do CIEBAL antes de o inaugurar.” 

Muito obrigado pelo conselho, mas chegou tarde, como vamos ver. 
 
Para facilidade de explanação, dizia eu, entendi agrupar estas notas em 4 grandes temas: 

1 – Mudar mentalidades /atitudes / formas de estar 
2 – Diagnóstico da situação e promoção das potencialidades do Território 
3 – Criar e dotar o Território com as condições necessárias para ser um concelho “amigo 
do investimento” 
4 – IN CASTRO – Centro de Ideias e Negócios – Regulamento de utilização e Manual da 
Marca 
 

Passemos então ao trabalho desenvolvido nos últimos anos: 
 

1 – Mudar mentalidades /atitudes / formas de estar 
 

1.1. Desenvolvimento de programas de empreendedorismo nas escolas: 
 

o Ano lectivo 2013/2014: “4 + E” – projecto-piloto desenvolvido com base na 
metodologia Stat Iupi, orientado pelo Dr. Luís Soares e abrangendo as 3 turmas 
do 4º ano de escolaridade de Castro Verde (professoras Ana Cristina, Célia e 
Henriqueta). Esta iniciativa foi percursora a nível do Baixo Alentejo e 
fundamental para a criação da rede hoje existente; 
 

o Ano lectivo 2014/2015: projecto de validação da metodologia do CEAN - Ano 0, 
abrangendo uma turma do 4º ano de Entradas, a turma de pré-escolar da Sete 
(professoras Beatriz e Cinda) e uma turma do 5º ano da Escola preparatória de 
Castro Verde (professoras Carla e Cinda); 

o Ano lectivo 2015/2016: Dar continuidade ao projecto do ano anterior, com os 
aperfeiçoamentos decorrentes da experiência adquirida. Este projecto foi 
sugerido pela CM Castro Verde no âmbito da elaboração do PEDBA como 
projecto para a região. O objectivo seria desenvolver uma metodologia própria 
para alunos da faixa etária dos 4 aos 12 anos, numa primeira fase e 
posteriormente dos 13 aos 18 anos. Em Castro Verde, em colaboração com o 
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professor Paulo Mota e para esta faixa etária estamos a testar esta metodologia 
num projecto designado “Biblioteca SA”,. 
Todas estas ideias e iniciativas deverão integrar uma candidatura ao 
ALENTEJO 2020, liderada pelo IPBeja, em parceria com outras entidades, entre 
as quais a CMCV conforme deliberado em reunião de 01/04/2015. 
 

1.2. Ainda neste âmbito, e considerando que o papel duma autarquia não se deve limitar a 
receber estagiários e aproveitar-se do seu trabalho, foram promovidas sessões de 
formação/informação em matéria de empreendedorismo junto dos beneficiários do 
programa de estágios profissionais do IEFP, colocados na CMCV. 

 
1.3. O reforço e da capacitação do GAD, face às limitações em matéria de contratação de 

recursos humanos impostas às autarquias, tem sido um desafio constante (maior ainda 
com a entrada em funcionamento do novo equipamento) e só temos conseguido 
alcançar as metas a que nos propomos mercê do empenho e dedicação dos técnicos 
municipais afectos a estas áreas e à disponibilidade efectiva manifestada pelas equipas 
externas que nos prestam assessoria.  
Neste âmbito, devo referir o trabalho meritório desenvolvido pelo Dr. Luís Soares à 
frente do GAD e destacar o facto de, por iniciativa própria, ter decidido frequentar um 
mestrado em “Políticas Públicas e Projectos” na Universidade de Évora para aumentar 
as suas qualificações face aos desafios que tinha pela frente. 

2 – Diagnóstico da situação e promoção das potencialidades do Território 
 
Neste capítulo devo fazer referência 

2.1  Atendimento, acompanhamento e encaminhamento das solicitações de particulares 
e/ou empresas junto do GAD; 
 

2.2  Elaboração de uma Base de Dados dos agentes económicos sedeados no concelho de 
Castro Verde; 

 
2.3  Elaboração de um Directório de Empresas On-line; 
 
2.4  Diagnóstico das necessidades de formação junto dos agentes económicos locais; 
 
2.5  Criação de um site direccionado para o desenvolvimento económico onde, entre outros e 

de forma aleatória e individualizada figura o tecido económico local; 
 
2.6   Activação, aprofundamento e consolidação de parcerias em diversos âmbitos e com 

variadas entidades, nomeadamente a ADRAL, a ANJE, o NERBE, o IPBeja, a Academia 
PME, etc. 

 
2.7   Promoção de iniciativas de dinamização do comércio local: 

 
2.7.1 Natal de 2012 - “Castro e o comércio – Concurso de fotografia”; 
2.7.2 Natal de 2013 – Campanha de distribuição de sacos aluvisos; 
2.7.3 Natal de 2014 - “Ofereça Castro Verde. Compre no comércio local”. 

     Por ocasião destas campanhas foram realizadas diversas reuniões onde o debate 
extravasou largamente a sua preparação e abordou globalmente a problemática do 
comércio local. Recentemente, em 28/03/2015, realizou-se um encontro com 
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comerciantes locais na sequência de um abaixo-assinado apresentado na Câmara 
Municipal, onde entre outros se debateu a alienação do património da COOPCastrense 
decorrente do seu processo de insolvência, as questões de estacionamento na vila, etc; 

2.8  Apoio e participação em diversas iniciativas promovidas pela LPN, das quais quero 
apenas destacar uma relativamente recente: 

A realização de um workshop em 12 de Março de 2015, em parceria com a BCSD 
Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, intitulado 
“Integrar a conservação da Natureza nas políticas de sustentabilidade das empresas”. 
Esta iniciativa contou com a participação da EDIA, da EDP, do grupo 
Portucel/Soporcel, do grupo Jerónimo Martins e da Somincor e a presença do 
Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. 
 

2.9  Apoio e participação em diversas iniciativas promovidas pelos agentes económicos dos 
sectores de actividade mais expressivos no nosso concelho, designadamente no sector 
agrícola e pecuário a AACB – Associação de Agricultores do Campo Branco e no sector 
da indústria extractiva a SOMINCOR. 

 
2.10  Apresentação de programas e linhas de apoio ao empreendedorismo 

 
2.10.1  Programa “Estímulo 2012” (11/10/2012) e as Medidas Activas de Emprego, em 

parceria com o IEFP; 
 

2.10.2  Medidas PRODER, em parceria com a ESDIME; 
 

2.10.3  Inovação Social, em parceria com o IEFP, a ANDC, o Millennium e o BES; 
 

2.10.4  Programa Valorizar, em parceria com a CCDRA; 
 

2.10.5  Projecto “ALENTEJO INVEST” – Capacitação do Guia do Investidor, em 
parceria com a ADRAL; 

 
2.10.6  Programa “Comércio Investe” (25/03/2015) 

 

Por fim não quero deixar de salientar a participação activa do Município de Castro Verde na 
consolidação da rede dos GAD’s do distrito de Beja. 
 
3 – Criar e dotar o Território com as condições necessárias para ser “amigo do 

investimento” 

Neste âmbito, procurámos promover: 
3.1  A clareza e celeridade dos procedimentos administrativos; 
3.2  O acesso a serviços de formação, aconselhamento e apoio técnico; 
3.3  A disseminação de informação relevante para a atividade empresarial; 
3.4  A diminuição da carga fiscal sobre a atividade empresarial: 

3.4.1 Derrama - A partir de 2011, esta Assembleia sob proposta da Câmara Municipal 
fixou para a derrama a taxa de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios igual ou 
superior a 150.000 € e uma a taxa reduzida de 0 % sobre o lucro tributável 
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sujeito e não isento de IRC, para as empresas com um volume de negócios 
inferior a 150.000 €. 

3.4.2 IMI - As taxas fixadas para o IMI no Município de Castro Verde foram sempre 
equivalentes ao valor mais baixo do intervalo previsto na alínea c) do nº.1, do 
artigo 112º do Código do IMI, que é de 0,3% a 0,5% (redação da lei nº.83-
C/2013- 31/12), ou seja 0,3%. 

 
3.4.3 IRS – Castro Verde está numa situação de paridade com os restantes concelhos 

do Baixo Alentejo relativamente à participação variável até 5% dos Municípios 
no IRS, apesar de, em nosso entender, a redução desta participação ter pouco 
a ver com a matéria em causa, senão numa eventual mais-valia para a 
atractividade do concelho. 

 
3.4.4 ARU – Área de Reabilitação Urbana da Vila de Castro Verde - Neste domínio, 

mas extravasando largamente as questões da fiscalidade, convém recordar a 
deliberação tomada na reunião de Câmara do passado dia 15 de Abril no 
sentido de promover a delimitação da ARU – Área de Reabilitação Urbana da 
Vila de Castro Verde e a elaboração da respectiva ORU e Programa 
Estratégico de Reabilitação Urbana. 

Com a elaboração destes instrumentos, para além darmos resposta a alguns 
pré requisitos em termos de candidaturas no âmbito do PORTUGAL 2020, 
visamos introduzir uma dinâmica própria para a qualificação e funcionalidade 
do espaço urbano, o reforço e dinamização da base económica, o estímulo à 
função residencial e o potenciar de valores patrimoniais. 

 
3.5  Implementação de mecanismos alternativos de financiamento empresarial: 

 
3.5.1 FAME, fruto de uma parceria com a ADRAL, o IAPMEI, o Banco Espírito Santo e 

a Lisgarante – Face à falta de procura e aos agravamentos sucessivos das 
condições deste programa entendemos suspender esta parceria e celebrar 
novo protocolo com Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Aljustrel e Almodôvar 
que deu origem ao 
 

3.5.2 CASTRO INVESTE – Tem actualmente 2 beneficiários. 
 

3.5.3 Nesta área a CMCV também celebrou protocolos com a ANDC – Associação 
Nacional de Direito ao Crédito e o BCP - Millenium. 

 
3.6  Criação de infraestruturas físicas de acolhimento 

 
3.6.1 CIEBAL, agora designado por IN CASTRO – Centro de Ideias e Negócios, 

enquanto espaço qualificado para o acolhimento de microiniciativas 
empresariais; 

o Candidatura ao INAlentejo no âmbito do anterior quadro comunitário de 
apoio; 

o Adjudicação da obra à empresa CONSTROPE/CONGEVIA que, na 
altura, atravessava uma situação económica difícil, o que ocasionou 
algumas derrapagens temporais dos trabalhos; 

o Aquisição de mobiliário e equipamento; 
o PRO - CIEBAL, nas suas diversas componentes; 
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o O investimento global representa cerca de 1.300.000,00 €. 

Voltarei a este tema mais à frente. 
 

3.6.2 ZAE – Zona de Actividades Económicas do concelho de Castro Verde, 
localizada na Herdade da Serrana, cujo projecto de Plano de Pormenor foi 
adjudicado em 2014 e estando concluído, percorre nesta altura as diferentes 
entidades para recolha de pareceres que conduzirão à sua aprovação final. 
 

3.6.3 Zona Empresarial da Cavandela 

            Penso que hoje é do conhecimento de todos, mas volto a recordar, que a 
Câmara Municipal desde o início do processo em 2005/06 manifestou o 
interesse em associar (e impor) ao promotor do empreendimento turístico a 
criação de uma Zona de Localização Empresarial – Plataforma Logística, 
integrando lotes de terreno e instalações “chaves na mão” que possibilitassem, 
no mais curto espaço de tempo, a captação e instalação de empresas 
diversificadas tanto nos objectivos, na dimensão e sobretudo nas tecnologias 
utilizadas. 

            Infelizmente os empreendimentos preconizados no Plano de Pormenor da 
Cavandela ainda não foram concretizados no terreno. A responsabilidade não 
é nossa, não é da Câmara Municipal, mas tão somente da falta de capacidade 
de investimento dos promotores. 
Num artigo publicado na edição do Correio Alentejo de 20/03/2015 o promotor 
mantém a intenção de “procurar soluções para continuar o projecto através da 
nossa rede de investidores existentes ou novos” 

           Pela nossa parte continuamos disponíveis para abordar todas as vertentes da 
situação criada e partilhar a solução que entendamos mais adequada para o 
futuro do nosso concelho. 

 
3.6.4 Para finalizar este capítulo, e como temos vindo a afirmar ao longo dos tempos, 

enquanto estas infraestruturas de acolhimento empresarial não estão 
concretizadas no terreno, nenhum investimento deixou de se realizar no 
concelho por falta de espaço adequado. 

           O último exemplo foi a constituição do loteamento municipal junto ao 
Intermarché, onde neste momento já é visível a construção promovida pelas 
duas empresas que adquiriram os lotes: a MoviControl e a Transmissões 
Sado. 

 
A riqueza mineira do concelho de Castro Verde e o início de laboração da SOMINCOR 
trouxeram à nossa região profundas alterações socioeconómicas que são fundamentais 
equacionar sempre que se pretenda efetuar qualquer avaliação sobre a estratégia seguida por 
este Município, ao longo deste mandato. Espinha dorsal da realidade económica do concelho e 
da região, com uma capacidade de absorção de mão-de-obra insofismável, a sua natureza finita 
obriga à necessidade de pensar a diversidade da atividade económica da região de forma cada 
vez mais premente. 

 
Nessa perspetiva, tem sido dada particular atenção à agricultura e à pecuária, e à consolidação 
do apoio a essas actividades, de forma que não se continue a assistir ao abandono das zonas 
rurais e se consolide a agropecuária como atividade de referência neste concelho. Como tal, 
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dentro daquelas que são as nossas competências, temos procurado proporcionar as melhores 
condições aos agricultores para que estes desenvolvam a sua actividade dentro de parâmetros 
de desenvolvimento aceitáveis.  

 
Como tal, temos dado particular importância à abertura e manutenção de acessibilidades aos 
“montes” e às propriedades rurais, atuando sempre que nos é possível e de forma que não 
choque com outros actores já instalados, às solicitações contínuas dos nossos agricultores. 
Neste domínio julgamos de destacar a construção recente da Estrada agrícola Entradas / S. 
Marcos da Ataboeira. 
 
Contudo, é no processo de electrificação e fornecimento de energia aos “montes” agrícolas que 
temos vindo, nos últimos anos, a desenvolver esforços particulares junto da EDP, procurando 
envolver todos os interessados. 
Só este ano o Município de Castro Verde efectuará um investimento municipal superior a 
350.000 euros, num valor global de investimento superior a 2 milhões de euros, permitindo desta 
forma que mais de duas dezenas de agricultores possam electrificar as suas instalações e 
habitações, contribuindo de forma extraordinária para a melhoria das suas condições de vida e 
de trabalho. 

 
Naturalmente, que este investimento se justifica dado o contexto geral em que vive a nossa 
agricultura mas, acima de tudo, à especificidade natural e ambiental do nosso território. Como 
tal, para além das acções directas que temos desenvolvido junto dos agricultores e proprietários, 
demos particular importância ao trabalho desenvolvido pela Associação de Agricultores do 
Campo Branco e a Liga para Protecção da Natureza. 
Uma parceria territorial que nos tem permitido reivindicar junto das entidades competentes 
(através do envio de comunicações ou presencialmente junto de decisores do Governo) a 
existência de uma política agrícola que concilie práticas agrícolas e produtividade com a 
manutenção da paisagem e dos seus habitats. 
 
Esta ação conjunta tem sido plenamente justificada pelos resultados alcançados nos anos de 
investimento no Plano Zonal de Castro Verde, Plano este referenciado como exemplo europeu, 
pelo que em várias ações conjuntas fizemos sentir a necessidade prioritária da existência de 
medidas agroambientais justas para a atual ITI de Castro Verde de modo a viabilizar o 
desenvolvimento de uma agricultura sustentável, essencial para a economia local, articulada 
com a preservação dos valores naturais entendidos como património público que importa 
salvaguardar. 
 
Numa outra linha de atuação, foi criado em 2012 o Centro de Promoção de Património e Turismo 
(CPPT), um espaço que vai muito para além de um simples Posto de Turismo, funcionando 
como um polo importante de promoção do concelho. O CPPT concilia a mostra dos produtos 
locais e do artesanato ao comércio tradicional de legumes, frutas e flores, o funcionamento de 
uma sala polivalente multifuncional, e três oficinas de artesanato que funcionam como veículos 
privilegiados dos novos conceitos cheios de urbanidade e de incontestável modernidade que 
identifica a linguagem dos novos artesãos de Castro Verde. 
 
Esta iniciativa é uma das componentes estratégicas da nossa atuação e que terá um papel 
importantíssimo no desenvolvimento da nossa oferta turística cuja dimensão e impacto 
económico são já de assinalável importância. 
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Pensamos que a construção e a entrada em funcionamento do Parque de Campismo Municipal, 
deu resposta positiva a um segmento da procura que nunca mereceu interesse por parte do 
sector privado, ao contrário do turismo rural, segmento para o qual já existe no concelho uma 
resposta crescente. 
 
Ao exterior não temos deixado de levar o concelho de Castro Verde, procurando que essa 
promoção traga mais públicos ao nosso território. Como tal, temos participado, entre outras, na 
Bolsa de Turismo de Lisboa e na Feira Internacional do Artesanato, e levado os nossos produtos 
e produtores a outras mostras temáticas e feiras. 
 
A nossa participação na Entidade Regional de Turismo, a participação no Agrupamento 
Económico da Faixa Piritosa ou o papel que temos desenvolvido no projeto de geminação dos 
Castros Verde Ibéricos são também exemplos dos vários passos que temos dado na perspetiva 
de dinamizar esta atividade. 
Sem pretender ser exaustivo e em estilo telegráfico queria ainda realçar: 
 

• O Município de Castro Verde integra a parceria para Desenvolvimento do Plano de 
Estruturação e Comercialização do produto Birdwatching no sul de Portugal, 
conjuntamente com a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, o Turismo 
do Alentejo e o Ribatejo-ERT, a Merturis e o Município de Mértola e várias unidades de 
alojamento e operadores turísticos regionais. 
 

• Integração em eventos de âmbito regional como por exemplo o “Festival 7sóis, 7luas” ou 
o “Festival Terras sem Sombra” cujo último concerto integrado na edição 2015 decorreu 
no passado sábado, são também contributos importantes para esta estratégia. 
 

• A requalificação do “Estádio Municipal 25 de Abril” (construção dos campos com piso 
sintético, construção da pista de atletismo, remodelação da iluminação, remodelação 
dos balneários “antigos”, etc) e a construção do Campo de Jogos de Areia, para além da 
melhoria significativa da prática desportiva dos agentes locais abriram novas e melhores 
oportunidades para a utilização destes equipamentos por outras entidades. 
- Veja-se por exemplo a realização recente do Torneio Internacional Desenvolvimento da 
UEFA “Sub-16” 2015 organizado pela Federação Portuguesa de Futebol e Associação 
de Futebol de Beja e que envolveu as selecções da Bélgica, Itália, Noruega e Portugal; 

- A realização, em Abril 2015, de um estágio das seleções nacionais jovens de Voleibol 
de Praia e de um campo de férias para jovens de todo o país visando proporcionar 
oportunidades de interação, formação desportiva e integração dos atletas na 
modalidade, promovidas pela Federação Portuguesa de Voleibol, em parceria com a 
Associação de Voleibol do Alentejo 

- A organização, em Março 2015, pela Associação de Atletismo de Beja em parceria com 
a Federação Portuguesa de Atletismo de uma concentração para atletas e treinadores 
subordinada ao sector de Provas Combinadas na pista simplificada de atletismo. 

 - A organização, também em Março 2015, pela Associação de Patinagem do Alentejo e 
o Futebol Clube Castrense - Secção de Patinagem do Torneio de Patinagem Artística do 
Campo Branco,    etc. … etc. … etc. 
 

Sem me alongar sobre o tema, a política prosseguida pela autarquia ao longo dos anos em 
matéria de desenvolvimento económico pretende ser um contributo diversificado, abrangente e 
inovador na construção de um concelho que seja forte na capacidade de atracção de pessoas: 
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• Diversificado, porque, sem deixar de olhar a fileira “mina” tem desenvolvido e apoiado 
iniciativas que criam emprego e promovem a fixação de pessoas (lares de 3ª Idade, por 
exemplo); 

• Abrangente, porque procura através da criação e da programação de actividades em 
infraestruturas culturais, desportivas e sociais, trazer grupos que, mesmo que de forma 
sazonal, alimentam a nossa economia local (alojamentos, restauração, etc.) e induzem 
sempre um retorno financeiro imediato, e muitas vezes significativo, comparado com o 
investimento municipal realizado; 

• Inovadora, porque há apetência para chamarmos novos públicos que procuram viver 
em locais onde a urbanidade é fruto de uma convivência estreita entre ruralidade e 
inovação. 
 

E Castro Verde é já isso, hoje em dia. 

4 – IN CASTRO – Centro de Ideias e Negócios 
Em Outubro de 2011 na apresentação geral do CIEBAL ficou consignado: 
O CIEBAL pretende posicionar-se como um espaço qualificado de acolhimento de 
microiniciativas empresariais (i.e. até 10 trabalhadores), priorizando as actividades ligadas ao 
designado terciário superior (também apelidado de sector quaternário) e assentes em recursos 
humanos com elevado grau de qualificação. Essas actividades deverão orientar-se 
preferencialmente para o mercado regional e supra-regional, favorecendo assim a afirmação 
externa do CIEBAL e do concelho de Castro Verde. 
 
O CIEBAL dirige-se a um leque diversificado de potenciais utilizadores, incluindo aí o 
acolhimento de iniciativas empresariais nascentes (start-ups) e de profissionais liberais em 
regime freelance e a domiciliação postal e virtual de empresas. Paralelamente, e em termos que 
serão posteriormente definidos, pretende-se também criar a possibilidade de acolhimento de 
iniciativas emergentes a partir de empresas já existentes com ou sem presença local (p.ex. 
através do teletrabalho). 
A oferta básica do CIEBAL consistirá na disponibilização de módulos físicos de trabalho 
devidamente equipados (englobando mobiliário de escritório e acesso às redes de energia e 
comunicações), assim como de espaços e serviços de utilização partilhada (secretariado, salas 
de reunião/ formação, limpeza, instalações sanitárias, etc.). Para além da economia de custos 
que esta lógica de partilha gerará junto dos promotores de iniciativa empresarial, pretende-se 
também assegurar que a instalação no CIEBAL obedeça a uma estrutura de preços competitiva 
no contexto regional (a formular após análise específica de benchmarking). 
Esta oferta básica será complementada através da disponibilização de serviços avançados de 
apoio à actividade empresarial (independentemente da sua instalação no CIEBAL), os quais 
deterão um papel decisivo no posicionamento de Castro Verde como um território business-
friendly. Os serviços em apreço (que abrangem desde a prestação de aconselhamento e apoio 
técnico à disseminação de informação relevante e à dinamização de acções de formação) serão 
coordenados in-situ pelo Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento da Câmara Municipal de Castro 
Verde e contarão com a mobilização de competências distribuídas por outras entidades através 
do estabelecimento/ aprofundamento de parcerias formais. 
 
Dando resposta a este conjunto de objectivos o CIEBAL foi projectado, adjudicada a sua 
construção e neste momento a obra física está praticamente concluída e pronta para entrar em 
funcionamento. 
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No princípio deste ano de 2015 demos início ao PRO-CIEBAL - Programa de activação e 
promoção do CIEBAL com a realização, como atrás referi, de um workshop designado “Starting 
Up CIEBAL”. 
Na intervenção de abertura que proferi nesse dia, sobre os objectivos do workshop disse, e 
passo a citar: 

“Para além da afinação dos parâmetros que nortearão o modelo de gestão e utilização futura do 
CIEBAL, pretende-se sobretudo definir os elementos fundamentais de suporte ao esforço de 
promoção externa e captação de procura para o CIEBAL. 

Estas são atividades em curso e é para elas que acreditamos que esta sessão de trabalho 
poderá trazer contributos fundamentais. Sabemos bem que sozinhos não seremos capazes de 
fazer tudo aquilo que é necessário e também que os nossos parceiros de referência são os 
agentes que estão neste território e, em particular, nesta sala.” 

Houve uma interacção efectiva com os participantes em geral, mas infelizmente, os eleitos do 
PS, que nos acusam de falta de estratégia e de não fazermos nada, não manifestaram qualquer 
interesse na sua participação nesta iniciativa onde, depois de assistirem à sessão de abertura, 
se retiraram mudos e calados! 

Será assim que contribuem, como “oposição construtiva”, (que se intitulam) para o 
desenvolvimento do nosso concelho? 
Ou será com a organização das denominadas “Jornadas de Castro” (dia 14 de Março, um 
sábado, das 10 às 12:30 horas) sob a temática “Juventude e Emprego” cujas conclusões e 
“propostas concretas” tornadas públicas não passam de meros chavões eleitoralistas ou então a 
repescagem de ideias e iniciativas em curso, muitas das quais já referi esta noite, e que só não 
vê, quem não quer ver!  
 
No quadro do PRO-CIEBAL, duas componentes merecem destaque: o Plano de Comunicação e 
o Regulamento de Funcionamento. 
 
4.1  Plano de Comunicação 

4.1.1 Enquadramento 
O Plano de Comunicação – em fase final de elaboração - tem como propósito a implementação 
de ações comunicacionais, através da definição de materiais e canais de comunicação que 
difundam a proposta de valor do Concelho de Castro Verde a potenciais investidores para a 
criação e fixação de iniciativas empresariais. 
 
Este plano está a ser elaborado de modo contextualizado e integrado na estratégia veiculada 
para a promoção do desenvolvimento económico no concelho, tendo por base global a criação 
de uma logomarca para Castro Verde, denominada “Castro Verde Investe”, e em particular a 
promoção do Centro de Ideias e Negócios In Castro. 
 
É neste ponto da promoção do Centro de Ideias e Negócios In Castro que o plano se vai centrar, 
tendo por base a angariação de utilizadores, numa zona geográfica que se pretende alargada, 
alcançando as regiões do Alentejo, Algarve e Lisboa, e com uma focalização selectiva em 
públicos-alvo específicos. 
 
Em termos operacionais o plano de comunicação deve ser considerado como um instrumento de 
gestão organizado para os próximos dois anos e a sua implementação deverá proporcionar: 

a) Numa primeira fase a definição e criação dos meios comunicacionais; 
b) A inauguração do In Castro Centro de Ideias e Negócios numa segunda fase; 
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c) A terceira e última fase têm como objetivo a angariação de potenciais interessados para 
se instalarem no InCastro e a consequente manutenção e angariação/substituição de 
novas empresas. 

4.1.2 A Estratégia de comunicação 
 

Antes de se avançar para a definição dos meios e canais de comunicação foi preciso criar uma 
Logomarca que teve como base a criação de uma nova identidade para Castro Verde enquanto 
agente potenciador do desenvolvimento económico desta região. 
 
No processo da criação da logomarca com a assinatura “Castro Verde Investe”, determinante 
para o seu posicionamento no mercado, resultaram as submarcas INCASTRO Centro de Ideias 
e Negócios e a ZAE Zona de Atividades Económicas, marcas decisivas para o sucesso e 
fortificação de Castro Verde enquanto zona atrativa para o investimento empresarial. 
 
Para conhecimento, foi distribuída uma folha com o design gráfico destas logomarcas. 
 
4.2 Regulamento de funcionamento 

Iremos agora abordar a proposta de regulamento de funcionamento do In Castro e começaremos 
pelas 
 
4.2.1 Modalidades de acolhimento empresarial no IN Castro (Artigo 5º), a saber: 

• Pré incubação 
• Incubação 
• Consolidação 

sendo que qualquer destas modalidades pode assumir o regime de domiciliação física ou virtual. 
Mais em detalhe 
 

4.2.1.1 Pré incubação 
 
Esta modalidade está centrada na domiciliação de ideias de negócio com potencial para 
sustentar a criação de novas empresas e aproveitar os espaços de coworking como 
facilitadores de processos de gestão de ideias. 
Preconiza-se colocar em prática algumas metodologias – em estádios diversos de 
maturação - e das quais destaco, entre outros: 

• Projecto “Castro Empreende” que resulta de uma parceria entre a CMCV, a ESDIME 
e o IEFP, e que irá permitir a colocação de 3 estagiários no In Castro; 

• Está a estudar-se a possibilidade de desenvolver um programa e respetiva 
candidatura ao Portugal 2020 cujo objetivo seria o de cultivar um novo “padrão de 
actuação” ou novas “mentalidades” e “modos de pensar”, em determinados eixos 
estratégicos que consideramos potencialmente “empresariáveis” (não descurando 
a possibilidade de abrir a porta a outro tipo de ideias). Subjacente está também a 
possibilidade de se criar parceiras e sinergias, nomeadamente com instituições de 
ensino superior. 

• YEP - Youth Entrepreneurship Program, fruto de uma parceria e celebrar entre a 
CMCV e a Academia PME, dirigido a alunos do Secundário, Escolas 
Profissionais e desempregados com qualificações superiores. 

• A promoção de “Open days” da responsabilidade CMCV. Este programa, 
assente em call’s temáticas visa testar / validar ideias de negócio e ter um 
primeiro acompanhamento e incentivo para a pré-incubação. Estão em curso 
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contactos com a empresa Somincor e o LNEG no sentido de se criarem 
dinâmicas associadas à geologia e mineralogia (seminários, workshops, etc…) e 
bolsas para investigação nessa área específica. A exploração deste conceito 
pode (e deve) extravasar, como devem imaginar, a simples parceria e integrar a 
responsabilidade social da Somincor e reconhecimento público do novo 
equipamento - IN Castro.  

4.2.1.2 Incubação 
 
Uma das principais funções operacionais prestadas pelo IN CASTRO, Centro de Ideias e 
Negócios consiste na incubação de empresas, mecanismo utilizado para promover e estimular a 
criação e o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. 
 
Preconizamos colocar em prática duas metodologias: 
 

o Apresentar a velha filosofia do escritório É um relacionamento clássico. 
Empresário e Escritório. A estratégia assenta exclusivamente no preço / espaço 
otimizado para o desenvolvimento do negócio. Menos dinheiro, mais condições, 
mais valia e valor para a empresa. 

o Apontar baterias para a "ruralidade" como estratégia inteligente. O IN CASTRO 
pode ser uma mudança que se perspetiva para quem quer sair da cidade para o 
mundo rural e ter oportunidade de responder e conquistar novos desafios. Para 
isso haverá um fator – comunicação - que deverá explorar o conceito de lugar 
diferente (menos pessoas, menos trânsito, menos... ), para criar novos hábitos 
de vida, de relacionamentos e de conceitos (mais tempo livre, mais interação 
com a comunidade, mais qualidade de vida). 

 
Qualquer das metodologias descritas não foge à mais básica regra de incubação: 
auxiliar os novos projetos no seu processo inicial, proporcionando um ambiente de 
crescimento e consolidação do negócio visando fortalecer a gestão empreendedora de 
empresas nascentes e emergentes. A parceria a estabelecer com a Academia PME 
pode trazer alto valor acrescentado, nomeadamente com a (i) formação para micro e 
pequenas empresas e (ii) capacitação para a promoção da economia digital. 
 
Todos os desafios encerram em si um ponto de interrogação. Este não foge à regra.   

 
4.2.1.3 Domiciliação virtual 
 
O escritório virtual cumpre com a obrigatoriedade de ter domicílio profissional, onde se 
pode receber a correspondência oficial sem ter que ter “4 paredes” arrendadas ou 
compradas. Por outro lado permite receber clientes em salas de reuniões preparadas e 
equipadas para o efeito e dispor de vários serviços especializados (a título de mera 
curiosidade, o In Castro irá facultar serviços de uma impressora 3D). 
Esta modalidade de acolhimento apresenta como mais-valia a questão da 
correspondência diária ser recebida num centro de negócios i.e, o domicílio profissional 
é um centro de negócios e não um apartado do correio ou a morada pessoal do 
empresário. 

 
A proposta de regulamento em apreciação contém ainda matéria regulamentar nas áreas de  

 
4.2.2 Serviços disponibilizados (artigos 6º e 7º) 
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4.2.3 Candidaturas, perfil e requisitos dos candidatos (Artigo 10º) 
4.2.4 Direitos e deveres dos utilizadores (Artigos 13º e 14º) 

que, por serem óbvios, dispensam, em meu entender, explicações adicionais. 
Por fim, 
 
4.3 Tarifário 
Na sequência da apreciação e aprovação do regulamento nesta Assembleia (que já agora 
convém salientar, não seria obrigatória, mas que entendemos necessária e conveniente, no 
mínimo para esclarecimento e debate alargado sobre estas matérias) apresentaremos na 
próxima sessão de Câmara uma proposta de tarifário sobre prestação de serviços (incluindo a 
disponibilização de espaços) no âmbito do IN Castro. 
O calendário previsto para as acções subsequentes é o seguinte: 

Aviso de abertura de concurso no próximo dia 28 de Maio 
a que se seguirá 

Selecção de candidatos e afectação dos respectivos espaços, a assinatura dos contratos 
e entrega das chaves e posteriormente a inauguração formal, com mais ou menos 
pompa e circunstância, do Centro de Ideias e Negócios - In Castro. 

Em jeito de conclusão 
o Temos a convicção de que as apostas e os caminhos definidos estão certos. 
o Pretendemos que esta visão de futuro seja o mais consensual possível e 

mobilizadora, porque concretizá-la vai continuar a exigir muito de todos nós. 
o Temos a noção clara de que os resultados não vão aparecer de um dia para o outro, 

mas que o caminho está aberto e com muita persistência chegaremos ao fim. 
 

Muito obrigado pela atenção com que me ouviram pedindo desculpa pelo tempo que vos tomei, 
mas, volto a repetir, entendi oportuna e útil esta contextualização e tentei ser o mais sintético e 
objectivo possível. Agora estou disponível para registar as vossas observações e esclarecer 
qualquer dúvida que tenham e queiram expor.” 

Posto isto, deu a Srª. Presidente a palavra à Assembleia, intervindo em primeiro lugar o Sr. 
Vogal Filipe Mestre, afirmando que tinha quatro perguntas a fazer,  que constaram na declaração 
de voto dos Vereadores do PS na Câmara Municipal, agradecendo também a condescendência 
da Assembleia Municipal em ser ouvida, e informando que as perguntas eram muito simples, 
mas que já tinham sido respondidas de alguma forma na intervenção do Sr. Presidente da 
Câmara. 
 
Afirmou que se sentia pessoalmente ofendido quando o Sr. Presidente se referiu quanto à forma 
como os eleitos do Partido Socialista se retiraram depois da realização do workshop, uma vez 
que não pode de forma alguma, estar presente no mesmo, por ter sido realizado num dia de 
trabalho e não lhe ter sido possível alterar os seus compromissos agendados para esse mesmo 
dia. 
 
Questionou depois o Sr. Vogal Filipe Mestre o referido no artigo 18º. do regulamento, quanto à 
prevista decisão, por parte do Presidente da Câmara, em sanar as dúvidas ou omissões que 
decorram da aplicação do mesmo regulamento, afirmando que não se tratava de uma questão 
pessoal mas sim por ser entendimento que não devia ser uma pessoa a decidir mas sim um 
órgão colegial, salvaguardando assim a pessoa do Presidente da Câmara. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Carlos Ramos afirmando que não havia soluções mágicas e fáceis 
para a estrutura económica que serve de base às pessoas para constituírem as suas vidas, pelo 
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que a mesma solução passa pela existência de todo este processo de consolidação de parcerias 
e de estudos, que, com tempo e com rigor, faz com que a solução avance, preocupação esta 
que existe há muitos anos da parte dos eleitos da CDU, fazendo com que a economia local e 
regional tenha uma diversidade e que não passe apenas pela atividade mineira, louvando por 
isso todos os passos dados nesse sentido. 
 
Interveio depois a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, 
Ana Luísa Fatana, questionando o prazo de 6 meses previsto para a pré-incubação das 
empresas, por considerar curto o mesmo prazo. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que os prazos foram definidos com base na aprendizagem 
a partir de experiências já testadas noutros sítios, e reconhecendo que as dúvidas persistem e 
que por isso, está prevista uma medida de salvaguarda em que o mesmo prazo pode ser 
prorrogado. 
 
Referiu-se depois o Sr. Presidente à afirmação da condescendência da apreciação proferida pelo 
Sr. Vogal Filipe Mestre, lembrando que não era qualquer condescendência, mas sim que havia 
dito, muito claramente, que entendeu trazer este assunto à Assembleia e daí efetuar a extensa 
exposição, afirmando talvez maçuda para alguém, no sentido de explicar concretamente o que 
está a ser feito desde o ano de 2009 e haver assim uma discussão mais alargada, para além do 
próprio regulamento, da estratégia de apoio ao desenvolvimento económico que uma autarquia 
pode ter no contexto concreto desta sub-região e em particular no concelho de Castro Verde. 
 
Quanto ao regulamento remeter para o Presidente da Câmara a decisão sobre determinadas 
situações, afirmou o Sr. Presidente que no quadro das omissões e dúvidas, o que estiver em 
funções deve ter o discernimento e bom senso suficiente para, mesmo tendo o poder que lhe é 
dado por este regulamento, se o assunto for “melindroso”, saber se pode resolvê-lo sozinho, 
nomeadamente quando a celeridade for adequada, ou remetê-lo ao Órgão executivo. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Filipe Mestre afirmando que não achou maçuda a intervenção 
proferida pelo Sr. Presidente, e quanto à regra do bom senso levantada quanto ao uso do poder 
que lhe é dado pelo regulamento, afirmou que concordava com essa regra e que a mesma deve 
permanecer em todos os casos, só que não está escrita, e não estando escrita não salvaguarda 
a pessoa do Presidente da Câmara. 
 
Usou depois da palavra o Sr. Vogal Artur Lagartinho, questionando se se tratava apenas de uma 
apreciação ou também de uma votação do regulamento, e quanto à apreciação do manual da 
marca e sub-marca, não sendo para apreciação nesta Assembleia, manifestou que devia ser 
corrigida a ordem de trabalhos. 
 
Quanto à ideia da implementação do IN-CASTRO, considerou-a muito boa mas um pouco 
atrasada e que já devia existir há mais anos, conforme sugestão que apresentou em 2001, que 
não teve andamento e que tinha a ver com a criação do denominado “ninho de empresas”. 
 
Considerou bem elaborado este regulamento e questionou as atividades previstas na alínea b) 
do nº.1 do artigo 10º, quanto ao entendimento se os trabalhadores independentes são 
considerados entidades privadas de natureza empresarial, e daí ser sua opinião que devia ser 
equacionado a sua inclusão nas entidades previstas no referido artigo e assim poderem utilizar 
os serviços do IN-CASTRO. 
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Reparou o Sr. Presidente da Câmara que o nº.2 do artigo 10º dá cobertura à questão colocada 
pelo Sr. Vogal Artur Lagartinho. 
 
Quanto à questão da marca, relembrou que o que estava em causa era a questão do 
desenvolvimento económico e do respetivo apoio autárquico, que pudesse ser debatido neste 
órgão, com o pretexto da fase que está a decorrer quanto à implementação do IN-CASTRO, e 
nomeadamente a sua regulamentação, que é da competência exclusiva do órgão Câmara 
Municipal, mas que, como já havia afirmado, entendeu trazer a esta Assembleia, e que a marca 
do IN-CASTRO é o logotipo que foi distribuído no decorrer destes trabalhos, e que, em sua 
opinião, não é muito discutível.  
 
Afirmou o Sr. Presidente da Câmara que não era preciso alterar a ordem de trabalhos, uma vez 
que a mesma refere-se apenas à apreciação do regulamento e da marca do IN-CASTRO e de 
facto é o que está em causa. 
 
Lembrou o Sr. Presidente da Câmara que o IN-CASTRO não é nenhum “ninho de empresas”, 
uma vez que é abismal a diferença ao que era oferecido, nessa altura, no denominado “ninho de 
empresas” em relação ao que é oferecido agora no IN-CASTRO. 
 
Interveio em seguida o 2º. Secretário da Mesa, Sr. João Branco, afirmando que tinha algumas 
dúvidas quanto ao previsto no regulamento em apreciação, no entanto, as mesmas foram 
esclarecidas pelo Sr. Presidente da Câmara, é de opinião que o mesmo será adaptado em 
conformidade com o decorrer da implementação deste projeto  
 
Usou da palavra depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho, questionando qual o cronograma previsto 
para implementação do IN-CASTRO, nomeadamente abertura do espaço e do concurso para 
apresentação de propostas, tendo o Sr. Presidente da Câmara informado que na próxima 
reunião da Câmara Municipal irá ser apreciada a proposta do tarifário pelos serviços prestados, 
seguindo depois a abertura do concurso, em contínuo, para uma posterior seleção dos 
candidatos, conforme previsto no regulamento e que pormenorizou. 
 
Manifestou o mesmo Vogal, a sua opinião, quanto à necessidade de ser feita uma boa 
publicidade do IN-CASTRO, por se tratar de um projeto que merece uma boa divulgação. 
 
Lembrou o Sr. Presidente que a implementação deste projeto tem várias fases, que na sua 
totalidade podem ir até aos três anos, mas no entanto, o mesmo espaço irá abrir desde que haja 
qualquer interessado, sendo que a primeira instalação a verificar-se será a do Gabinete de Apoio 
ao Desenvolvimento da Câmara Municipal. 
 
Interveio a seguir a Srª. Vogal e Presidente da Junta de Freguesia de Santa Bárbara de Padrões, 
Ana Luís Marques Fatana, perguntando qual o número e tipo de espaços existentes no edifício 
para as atividades previstas, tendo o Sr. Presidente pormenorizado o que está previsto nas 
respetivas instalações para as diferentes atividades e hipóteses de ocupação do espaço que 
pode ser flexível. 
 
Interveio depois o Sr. Vogal Artur Lagartinho questionando os preços a pagar pelos utilizadores e 
qual a evolução temporal dos mesmos. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que os preços serão aumentados gradualmente em 
função dos anos de permanência, até ao máximo que pode ser renovado que será os 3 anos, 
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sendo que nesta última fase deixa de haver os denominados bónus e fixam-se preços do 
mercado, cumprindo-se assim o objetivo que é rodarem as empresas e não se fixarem 
permanentemente. 
 
Opinou ainda o Vogal Artur Lagartinho que esta iniciativa tem a mesma filosofia do “ninho de 
empresas” mas com outra designação, portando as empresas são criadas e incubadas no IN-
CASTRO e depois, pouco a pouco, como pássaro, vai crescendo e posto fora do “ninho” e a 
seguir voa para outros rumos. 
 
Interveio a seguir o Sr. 2º. Secretário, João Miguel Branco, discordando da ideia formulada pelo 
Vogal Artur Lagartinho por entender que o IN-CASTRO não se trata de nenhum “ninho de 
empresas” uma vez os serviços que vai prestar não terem a ver com a de um “ninho de 
empresas”. 
 
Informou depois o Sr. Presidente da Câmara da intenção da realização de iniciativas, associadas 
à própria inauguração do espaço, no sentido de angariar clientes e sobretudo esclarecer 
conceitos, tendo em que conta que a grande diferenciação desta infraestrutura, relativamente ao 
que existe, foi não fazer mais uma infraestrutura igual a outras, ou mais um “ninho de empresas”, 
mas sim apostar nos serviços que vão ser prestados. 
 
Seguiu-se a apreciação na generalidade das formas de pagamento, os serviços a prestar e o 
tempo de utilização no espaço em causa, previsto nas diferentes fases, em que o Sr. Presidente 
da Câmara prestou os esclarecimentos necessários. 
 
Reparou ainda o Sr. Vogal Artur Lagartinho para a necessidade de ser corrigido o Regulamento 
no seu artigo 20º.que refere a sua entrada em vigor após a aprovação da Assembleia Municipal, 
na medida em que se trata de apenas de uma apreciação e não de votação. 
 
O Sr. Presidente da Câmara informou que o mesmo regulamento foi pensado numa lógica 
diferente, em que a aprovação de Assembleia Municipal era obrigatória, no entanto após uma 
avaliação mais profunda verificou-se o contrário, pelo que de facto o artigo 20º terá que ser 
retificado pela Câmara Municipal, na sua próxima reunião. 
 
Posto isto, foi concluída a apreciação dos documentos enviados pela Câmara Municipal relativos 
ao Programa de Ativação e Promoção do IN-CASTRO - Centro de Ideias e Negócios. 
 
3º. - Período reservado à intervenção do público. 
Não se verificou qualquer intervenção. 
 
ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual para constar se lavrou a presente 
ata que vai ser assinada pelo Presidente da Assembleia e pelo Coordenador Técnico da Secção 
Administrativa, Fernando Colaço Sebastião, que a lavrou, nos termos do nº.2 do artigo 57º da Lei 
nº.75/20123, de 12 de Setembro. 
 
 
 
 
 


