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Nome: Vanessa Margarida Dreux Gomes 910 705 330
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Empª Comercial com
conhecimentos de
Informática

Nome: Lina Ribeiro Camarinha
961 600
570
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Psicologia
Experiência Profissional: Na área da psicologia

Nome: Artur Miguel Soares Dias Gaio
965 160 072
Habilitações Literárias:
12º Ano (Técnico de
Segurança e Higiene do
Trabalho Nível III)
Experiência Profissional: Serralharia (Pretende
trabalho na área da
segurança e higiene no
trabalho)

Nome: Elton Batista Oliveira
916375065
Habilitações Literárias:
Mestrado em Economia
Local
Experiência Profissional: Economista,
elaboração de
contabilidade

Nome: Hélder Gabriel Caleiro Baptista 967 813 114
Habilitações Literárias:
Licenciatura
Nome: Marisol Ferreira Novo
915 062 890 Experiência Profissional: Responsável de
Habilitações Literárias:
12º Ano Curso Informática
Produção e
Experiência Profissional: 1º Emprego
Manutenção
Nome: Tiago Pinheiro Baptista
918 384 672 Nome: Vânia Catarina Marques da Silva 917 110 242
Habilitações Literárias:
Lic. em Engª
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Electromecânica (Ramo
Engenharia e Gestão
Mecatrónica)
Industrial
Experiência Profissional: 1º Emprego
Experiência Profissional: 1º Emprego
Nome: Susana Castanheira da Silva
916 076 607 Nome: Telma Margarida Canelas Pina 967 257 584
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Psicologia; Tec. De
Economia
Viticultura e Enologia
Experiência Profissional: Administrativa;
Experiência Profissional: 1º Emprego
Comercial; Recursos
Humanos
Nome: Nuno Miguel Pereira da Silva
914 541 649
Nome: Catarina Gonçalves do Amaral
933 201 271
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Contabilidade
Comunicação
Experiência Profissional: Contabilidade
Organizacional
Experiência Profissional: Técnica Termal-front
Office; Directora da
Escola de Expressões
Artísticas de Anadia
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ACIB | Oliveira do Bairro Fashion
A ACIB vai promover, no âmbito das actividades da candidatura ao MODCOM e em parceria com a Câmara
Municipal de Oliveira do Bairro, o Oliveira do Bairro Fashion, a 15 de Maio, pelas 21h30, no evento VIVA As
Associações, na Zona Desportiva de Oliveira do Bairro.
O objectivo desta iniciativa é divulgar a oferta do concelho, ao nível do vestuário, acessórios, cabeleireiro e
maquilhagem como forma de apelar ao consumo no comércio local.
No desfile irão participar as seguintes lojas:
Ap4
JV Cabeleireiros
MT Work
Trapos e Farrapos
Carla Araújo
Katem
OfereStilo
Trapu’s
Cd’art
Linn I
Oiã Kids
Elite Cabeleireiros
Maquibrindes
Sastre
Glorys
Mundial Óptica
Tendência
Será uma noite cheia de glamour com as novas tendências para a estação que se aproxima.
Esta iniciativa conta ainda com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, da Intense
Models, da Ginóflorista, da Quest, da Lialsan, da loja Con Vocação, da Tó Soares Móveis e
Electrodomésticos e de vários jovens da região que irão desfilar, e com o patrocínio do Hotel Paraíso.

Bairrada Dois.Zero | Como podem as redes sociais gerar mais-valias para a sua empresa?
A ACIB vai promover um seminário, a 18 de Maio, pelas 14h, no Espaço
Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro,
subordinado ao tema: Bairrada Dois.Zero – Como podem as redes
sociais gerar mais-valias para a sua empresa?
Esta iniciativa tem como objectivo descobrir como atingir o público “virtual”,
utilizando as estratégias mais eficazes de posicionamento na Internet.
O seminário destina-se a todos os profissionais de Relações Públicas, Directores de Marketing, Directores
Comerciais, que pretendam reconhecer as potencialidades da Web 2.0 aplicadas às realidades
profissionais, bem como ao público em geral com interesse em adquirir conhecimentos em Web 2.0.
Na sessão estará presente o jornalista do Jornal da Bairrada e do Jornal de Notícias e licenciado em Novas
Tecnologias da Informação, Pedro Costa, que abordará dois temas: Redes sociais, profissionais e
comunidades virtuais e O que é dito na Internet; o Director de Marketing da Recer, Daniel Santos, que falará
sobre a necessidade de estar na Web 2.0 e os custos associados; o designer e gestor de conteúdos
multimédia, João Bem, que se debruçará sobre publicidade online; a Directora de Comunicação e Imagem
da Sanindusa, Elsa Gala, e o Director de Marketing da Love Tiles, Ricardo Mota, que apresentarão os casos
práticos das duas empresas.
Para mais informações e/ou inscrições aceda ao blogue do seminário:
http://bairradadoispontozero.blogspot.com; ou contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via email: acib@acib.pt.

O montante deste fundo é de 250 milhões de euros, através do qual se visa o seguinte:
- Aumentar a capacidade das empresas exportadoras e o número de empresas que exportam;
- Aumentar o valor acrescentado e o nível tecnológico das exportações portuguesas;
- Diversificar os mercados geográficos de exportação das empresas portuguesas;
- Aproveitar as oportunidades de investimento que a actual conjuntura trouxe em países como
Espanha, Inglaterra ou Estados Unidos.
As Instituições de Solidariedade Social (IPSS) e as obrigações legais em matéria de Segurança e Saúde no Trabalho
A ACIB vai promover, em parceria com a EuroPGS, e no âmbito do ciclo de sessões em matéria de SST que
decorrerão em 2010, a quinta sessão, a 20 de Maio, das 14 às 16 horas, no Museu do Vinho, em Anadia
subordinada ao tema: As Instituições de Solidariedade Social (IPSS) e as obrigações legais em
matéria de Segurança e Saúde no Trabalho: da concepção das instalações, aos riscos profissionais
associados às actividades de rotina e à actuação em caso de emergência
As IPSS têm como missão responder às necessidades das comunidades envolventes, atingindo os vários
públicos-alvo distribuídos por valências, nomeadamente, Lar para Idosos, Crianças e Jovens em Risco,
Creche, Jardim-de-Infância, Actividades de Tempos Livres, Centro de Actividades Ocupacionais, Centro de
Dia, Serviço de Apoio Domiciliário, Reabilitação e Integração Social, entre outras. Numa comunidade, é
possível haver tantas IPSS quantas necessárias para responder eficazmente às necessidades sociais.
Todavia, não basta albergar as pessoas vulneráveis, é necessário ter em conta um conjunto de factores
importantes, designadamente o cumprimento da legislação em vigor das diferentes áreas.
A acção é destinada aos responsáveis pela organização destes serviços nas Instituições e outros que
possam eventualmente achar o tema pertinente para sua formação profissional.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte o Departamento de Higiene e Segurança da ACIB através
do telefone: 234 730 320 ou via o e-mail: higieneseguranca@acib.pt.

Certidões de Dívida e de Inexistência de Dívida disponíveis Online

Este fundo vem também reforçar os capitais necessários à internacionalização, permitindo nomeadamente a
participação de capital de empresas que promovam as exportações nacionais e a subscrição de títulos de
dívida, ou concessão directa de crédito, ou garantias a empresas ou consórcios de empresas portuguesas.

Nova Base de Dados Online permite Acesso Gratuito a Registos de Marcas
A ACIB informa que foi lançada a TMview, uma base de dados online, através da qual o utilizador pode
consultar os registos de marcas dos Institutos de Propriedade Intelectual.
Até agora, para saber se uma marca estava ou não registada num dos países da União Europeia (UE), era
necessário efectuar várias buscas numa série de bases de dados, utilizando diferentes línguas e interfaces.
Com a TMview, será possível aceder, numa primeira fase, às bases de dados do Instituto de Harmonização do
Mercado Interno da UE (IHMI), da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI) e dos Institutos de
Propriedade Intelectual do Reino Unido, República Checa, Itália, Benelux, Portugal e Dinamarca.

Semana Europeia das PME promove Empreendedorismo
A ACIB informa que se vai realizar, entre 25 de Maio a 01 de
Junho, a Semana Europeia das PME (Pequenas e Médias
Empresas), que se destina a fomentar o espírito empresarial
por toda a Europa, bem como divulgar apoios disponíveis,
tanto a nível europeu, como nacional e local.

A ACIB informa que o Ministério das Finanças e da
Administração Pública disponibiliza na Internet, através do
Portal das Finanças, a emissão de certidões de dívida e de
inexistência de dívida a todos os contribuintes, sendo a
emissão totalmente gratuita.

Esta iniciativa parte da Comissão Europeia e engloba várias
actividades a decorrer nos Estados-Membros da UE, bem
como na Albânia, Croácia, Antiga República Jugoslava da
Macedónia, Montenegro, Turquia, Islândia, Liechtenstein, Noruega, Israel e Sérvia, junto de um vasto leque de
públicos.

Para aceder ao serviço basta dispor de senha de acesso ao Portal das Finanças e o sistema emite a certidão
com um código seguro de validação que depois serve para todos os interessados poderem verificar através do
site da DGCI: http://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/home.action.

A coordenação da Semana Europeia das PME, está a cargo da Direcção-Geral das Empresas e da Indústria da
Comissão Europeia. Os eventos e actividades que terão lugar durante a mesma serão organizados nos países
participantes por empresas, organismos de apoio, autoridades locais e regionais, entre outros.

Os Serviços de Finanças da DGCI emitem, anualmente, quase um milhão de certidões deste tipo aos
contribuintes, pelo que a sua disponibilização na Internet vai dispensar todos os interessados de se
deslocarem pessoalmente aos serviços, podendo obter a sua emissão a qualquer hora do dia, em sua própria
casa, e sem qualquer custo.

Para mais informações, visite o site:
Http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_pt.htm.

ACIB | Serviços para os Associados
Fundo de Apoio à Internacionalização e Exportação
A ACIB informa que foi aprovado, a 05 de Abril, pelo Conselho de
Ministros, o Fundo de Apoio à Internacionalização e Exportação –
FAIE, que se destina a apoiar operações de desenvolvimento das
pequenas e médias empresas (PME) portuguesas exportadoras e
daquelas que pretendam iniciar processos de exportação para
mercados internacionais.

