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Bolsa de Emprego | Fevereiro 2010
Nome: Márcia Dias Almeida
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

914 375 475 Nome: Cláudia dos Santos Lucas
964 857 403
9º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura
Indiferenciada
Comunicação
Empresarial e
Nome: Cristina Maria de Oliveira Nunes
912 048 362
Relações Públicas
Habilitações Literárias:
6º Ano
(Apta a Frequentar
Experiência Profissional: Ama; Empregada de
Estágio Profissional)
Mesa; Administrativa
Experiência Profissional: Assessoria de
Imprensa, Serviço
Nome: Marisa Sofia Martins de Arede
966 609 348
de Voluntariado
Habilitações Literárias:
12º Ano
Europeu; Produção de
Experiência Profissional: Administração
Eventos; Responsável
de Comunicação.
Nome: Liliana da Silva Rosa
918 626 196
Habilitações Literárias:
12º Ano
Nome: Cindy Areany Pires Soares
916 301 392
Experiência Profissional: Operadora de Caixa em Habilitações Literárias:
Lic. em Gestão
Supermercado
Comercial
Experiência Profissional: 1º Emprego
Nome: Neuza Rangel da Costa
962 787 307
Habilitações Literárias:
12º Ano
Nome: Cristina Isabel Neves Ribeiro 918 816 544
Experiência Profissional: Recepcionista;
Habilitações Literárias:
Lic. em Contabilidade e
Telefonista
Administração
Experiência Profissional: Contabilidade;
Nome: Renato Oliveira
913 552 598
Escriturária;
Habilitações Literárias:
12º Ano
Administrativa
Experiência Profissional: C u r s o P r o f i s s i o n a l
Informática de Gestão
Nome: Carla Rodrigues Pinto
916 830 695
Habilitações Literárias:
Educação de Infância
Nome: Dina Maria Santos Duarte
915 928 221 Experiência Profissional: Técnica de Animação
Habilitações Literárias:
12º Ano (Curso Técnica
Sócio - Cultural
de acção Educativa)
Experiência Profissional: Auxiliar de Centro de Dia Nome: Dina Isabel da Silva Calado
968 039 906
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Nome: Diogo Manuel dos Santos Branco 969 594 405
Ambiente
Habilitações Literárias:
Lic. em Contabilidade e Experiência Profissional: Não refere
Administração
Experiência Profissional: 1º Emprego
Nome: Carla Tomás Reis Santos
933 297 563
Habilitações Literárias:
Bacharelato em
Nome: Isilda Tomaz Borges
933 172 702
Contabilidade e
Habilitações Literárias:
Lic. em Contabilidade
Administração
Experiência Profissional: Administrativa;
Experiência Profissional: Contabilidade
Vendedora; Caixeira;
Ajudante de Armazém
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Sessão de Esclarecimentos | Relatório Único da Actividade Social da Empresa
A ACIB vai promover, no âmbito do ciclo de sessões em matéria de
SST ao longo do ano 2010 e em parceria com a EuroPGS, a segunda
acção a 24 de Fevereiro, das 14h às 16h, no Espaço Inovação, na
Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, subordinada
ao tema:
Relatório Único - Novo modelo e novos prazos de apresentação
da informação sobre a actividade social da empresa - Portaria n.º
55/2010 de 21 de Janeiro
Foi publicada no passado dia 21 de Janeiro, a portaria que regula o novo conteúdo e prazo de apresentação
da informação sobre a actividade social da empresa.
Este novo modelo vem reunir informações até agora dispersas respeitantes ao quadro de pessoal, à
comunicação trimestral de celebração e cessação de contratos de trabalho a termo, à relação semestral
dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar, ao relatório da formação profissional contínua, ao
relatório da actividade anual dos serviços de segurança e saúde no trabalho e ao balanço social. A
informação anual inclui ainda aspectos relativos a greves e informação sobre os prestadores de serviço, o
que permite superar o procedimento complexo entre as empresas e a administração do trabalho em que até
agora assentou a informação sobre as greves.
Este relatório único deverá ser entregue por meio informático de 16 de Março a 15 de Abril do ano seguinte à
data a que respeita.
São revogadas então, a Portaria n.º 46/94 de 17 de Janeiro, alterada pela portaria n.º 785/2000 de 19 de
Setembro e a Portaria n.º 288/2009 de 20 de Março.
Para mais informações, contacte o Departamento de Higiene e Segurança da ACIB através do telefone:
234 730 320 ou via o e-mail: higieneseguranca@acib.pt

QI PME Centro | II Edição
A ACIB está a seleccionar empresas para a II Edição do Programa QIpme Centro no âmbito do POPH para a tipologia de intervenção 3.1.1. "Programa de
Formação-Acção".
Este programa é totalmente gratuito para as empresas e tem como objectivos:
- Melhorar os processos de gestão das micro, pequenas e médias
empresas e reforçar as competências dos seus quadros e trabalhadores;
- Promover formação orientada para o apoio ao desenvolvimento
organizacional;
- Promover o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas,
através do desenvolvimento de acções que suscitem a optimização de
metodologias e processos de modernização e inovação ao nível da gestão.

MODCOM | Candidaturas Abertas
A metodologia do QIpme Centro combina momentos de intervenção acção na empresa, através do
desenvolvimento de um Diagnóstico Organizacional (70h) do qual resulta um Plano de Acção, com sessões de
formação temáticas (68h) articuladas para os momentos de consultoria (80h), dirigida a empresários, gestores
ou quadros com elevada responsabilidade nas organizações, bem como, com acções de formação, inter e
intra, para os activos das empresas, num total de 50 horas por empresa.
Os destinatários deste programa são empresas com número de trabalhadores igual ou inferior a 100, cujo
sector de actividade se insiram nas seguintes CAE:
Secção A— Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (divisão 2);
Secção B— Indústrias Extractivas;
Secção C— Indústrias Transformadoras;
Secção H— Transportes e Armazenagem Secção J— Actividades de informação e de comunicação
Secção M— Actividades de Consultoria, Cientificas, Técnicas e Similares
Secção N— Actividades Administrativas e de Serviços de apoio (divisão 82)
As empresas interessadas neste programa poderão, através da ACIB, beneficiar de apoio institucional
reconhecido e contar com uma equipa profissional de consultores e formadores certificados no apoio à sua
actividade, sem qualquer encargo financeiro para a empresa. A fase de recepção e selecção de candidaturas
decorrerá durante o mês de Janeiro, estando o inicio do projecto previsto para Fevereiro, sendo o seu términos
a 31 de Dezembro de 2010.
Para mais informações ou inscrições, as empresas interessadas deverão contactar a ACIB através do telefone
234 730 320 ou presencialmente.

ACIB | Formação de Segurança e Higiene no Trabalho para Empregador ou Trabalhador Designado
A ACIB vai promover o curso de formação de Segurança e Higiene no
Trabalho para Empregador ou Trabalhador Designado, que terá início a 22 de
Fevereiro, na sua sede, no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.
A preocupação com a melhoria das condições de segurança, higiene e saúde
no trabalho, assume actualmente grande relevância na sociedade, por
razões de natureza humana e de ordem económica. A formação destes
profissionais e consequente certificação constitui uma obrigação legal.
O Código do Trabalho e a sua regulamentação estabelecem a obrigatoriedade de nomear um trabalhador
designado/representante do empregador/representante dos trabalhadores para o desempenho de funções de
Segurança e Higiene no trabalho, na Empresa.
Nas empresas, que empreguem até 10 trabalhadores e cuja actividade não seja de risco elevado, as
actividades de segurança e higiene no trabalho podem ser desenvolvidas directamente pelo próprio
empregador ou por um mais trabalhadores por ele designado, desde que tenha preparação adequada.
Se a empresa optar pela modalidade de serviços externos ou inter-empresas, o empregador deve designar, em
cada estabelecimento, um trabalhador com formação adequada, que o represente perante esses serviços
para acompanhar e coadjuvar na adequada execução das actividades de prevenção. A empresa deve
assegurar aos representantes de SHT formação permanente e adequada para o exercício das respectivas
funções.
Tendo em conta o quadro legislativo em vigor, a ACIB vai levar a efeito esta acção, com a duração de 45 horas,
em horário pós-laboral.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via e-mail:
formacao@acib.pt.

A ACIB informa que estão abertas as candidaturas para a 5ª edição do
MODCOM até 12 de Março de 2010.
O objectivo deste sistema de incentivos é a modernização e a revitalização
da actividade comercial, em especial, em centros de comércio com
predomínio do comércio independente de proximidade, em zonas urbanas ou rurais, bem como a promoção
de acções dirigidas ao comércio.
Podem beneficiar deste sistema de incentivos projectos empresariais de modernização comercial:
a) Projectos de dinamização de empresas comerciais adquiridas ou constituídas há menos de três
anos por jovens empresários;
b) Projectos individuais de pequena dimensão que visem aumentar a competitividade empresarial;
c) Projectos conjuntos de modernização comercial de empresas em espaços rurais que visem, com
base num plano de acção estruturado e fundamentado, o desenvolvimento de estratégias complementares
de modernização num conjunto articulado de empresas comerciais em espaços rurais.
D) Projectos individuais de pequena dimensão que visem aumentar a competitividade empresarial
mediante a dinamização de empresas comerciais em espaços rurais.
Para mais informações, contacte a ACIB.

Iniciativa Emprego 2010
A ACIB informa que foi aprovada, em Conselho de Ministros, a Resolução n.º
5/2010, de 20.1, que regulamenta a Iniciativa Emprego 2010, destinada a
assegurar a manutenção do emprego, a incentivar a inserção de jovens no
mercado de trabalho e a promover a criação de emprego e o combate ao
desemprego.
Segundo a Resolução do Conselho de Ministros, a ’Iniciativa Emprego 2010’
compõe-se de 17 medidas e está estruturada em três eixos:
1 - manutenção do emprego;
2 - inserção de jovens no mercado de trabalho;
3 - criação de emprego e combate ao desemprego.
O executivo prevê que este pacote de medidas abranja 760 mil portugueses.
As várias medidas abrangem cidadãos e empresas e podem ser consultadas detalhadamente no Portal do
Governo: http://www.portugal.gov.pt.
Relembramos que a ACIB dispõe de um Gabinete de Inserção Profissional nas instalações da Delegação
em Anadia, que presta apoio à contratação.

ACIB | Serviços para os Associados

