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Licenciatura em Engª
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Informática
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Licenciatura em
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Nome: Nuno Miguel de Oliveira Reis
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ACIB | Seminário Prevenir é Investir no Futuro
A ACIB, no âmbito da Campanha Europeia de Higiene e Segurança
no Trabalho, vai realizar um seminário a 16 de Junho, pelas 14 horas,
no Museu do Vinho, em Anadia, subordinado ao tema: Prevenir é
Investir no Futuro.
Esta iniciativa é destinada a todas as empresas, profissionais de
segurança e saúde no Trabalho, representantes dos trabalhadores e
dos empregadores para a segurança e saúde no Trabalho e
inspectores do trabalho.
No seminário irão estar presentes, o director da ACT no Centro Local do Baixo Vouga, Luís Simões, e
Domingos Ferreira, inspector da ACT, que irão fazer o enquadramento legal dos serviços de Saúde e
Segurança no Trabalho. Luís Simões irá ainda explicar como funciona a fiscalização nesta matéria. Estará
também presente a representante do Ponto Focal da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no
Trabalho, Manuela Calado, que apresentará a Campanha Europeia de Higiene e Segurança no Trabalho; a
EuroPGS, através de Odete Marques, que abordará a importância da prevenção nesta área. Será ainda
apresentado um caso prático, através do testemunho da Mafirol - Indústria de Refrigeração.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via o e-mail:
acib@acib.pt.

ACIB | Anadia Fashion
A ACIB, no âmbito das actividades da candidatura ao MODCOM e em parceria com a Câmara Municipal de
Anadia, vai promover o Anadia Fashion, a 19 de Junho, pelas 22 horas, na Feira da Vinha e do Vinho.
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:
27 Store Kids & Junior
Atelier O Corpete
Cambeta Cabeleireiros
Casa das Meias
Centro de Estética Bem-Estar
Cinderela Noivas

Fátimar
Floral de Anadia
Galeria Infantil
Lili Cabeleireiros

Loja da Kika
Lune Blue

Opção Cabeleireiros

Pó de Arroz
Sapataria Alferes
Sapataria Duarte
Selina Cabeleireiros
Traquinas

Será uma noite cheia de glamour com as novas tendências para a estação que se aproxima.
Esta iniciativa conta ainda com o apoio do CADI - Centro de Atendimento e Desenvolvimento Integrado do
programa Escolhas de Anadia, da Quest, da Incograf e com o patrocínio da Padaria e Pastelaria
Riviera/Cereja no Bolo.

ACIB | Certificados de Origem
A ACIB informa que presta esclarecimentos e ajuda na emissão dos Certificados de Origem para exportação
de mercadorias.

ACIB | Seminário Licenciamento Industrial
A ACIB vai promover um seminário, a 22 de Junho, pelas 14h, no
Auditório do Espaço Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde,
em Oliveira do Bairro, subordinado ao tema: Licenciamento
Industrial — Novas regras.
Em 2009, entrou em vigor o novo Regime de Exercício Industrial
(REAI), que veio simplificar o processo de licenciamento
industrial, garantindo uma maior transparência e previsibilidade,
reduzindo custos e favorecendo a competitividade da economia
portuguesa.
Esta sessão visa informar os participantes sobre o enquadramento legal aplicável ao Licenciamento
Industrial, qual o papel das várias entidades envolvidas no processo, quais os procedimentos para o
Licenciamento industrial e esclarecer como submeter um processo de licenciamento através das
plataforma REAI.
A iniciativa destina-se a responsáveis na área do Ambiente, Directores Gerais, Directores Industriais,
Técnicos Superiores de SHT, Directores de Projecto, consultores, advogados, empresários e responsáveis
autárquicos.

O Certificado de Origem é um documento fornecido pelo exportador e utilizado pelo importador, para
comprovação da origem da mercadoria
A Certificação de Origem, mais do que atestar a proveniência, permite às empresas exportadoras beneficiar
de um regime de “origem preferencial”, o que face aos acordos entre UE e países terceiros, possibilita a
redução dos direitos aduaneiros a pagar.
Para a emissão de Certificados de Origem são necessários os seguintes documentos:
• Cópia da factura
• Lista do conteúdo de cada contentor
• Cópia da guia de transporte (CMR)
• Requerimento para pedido do Certificado de Origem
devidamente preenchido
O certificado de origem tem um custo variável em função do valor da factura da mercadoria a exportar e o
prazo de emissão do mesmo é de 24 horas em condições normais.
Para mais informações basta contactar o Departamento de Higiene e Segurança da ACIB através do
telefone 234 730 320 ou via correio electrónico higieneseguranca@acib.pt.

Projecto Descentralização de consulta de Normas

No seminário irão estar presentes dois técnicos da Direcção Regional da Economia do Centro, Rosa Isabel
Oliveira e Carlos Perpétua, que irão abordar os seguintes temas: Enquadramento legal do Licenciamento
Industrial; Objectivos do novo Regime de Exercício da Actividade Industrial (REAI); Procedimentos para o
Licenciamento Industrial; O papel das entidades intervenientes no processo de Licenciamento Industrial;
Como constituir e submeter um processo de Licenciamento Industrial através da Plataforma REAI. Estarão
ainda presentes os técnicos da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro responsáveis por esta matéria, José
Augusto Gonçalves e Isabel Simões, que explicarão o papel da autarquia neste processo.

Este serviço está integrado no projecto “Descentralização de consulta de Normas”, desenvolvido pelo IPQ Instituto Português da Qualidade, permitindo assim a consulta das normas e dando ainda o apoio
necessário ao cidadão ou a empresas na área da qualidade.

Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via o e-mail:
acib@acib.pt

As Normas que não estejam ainda contempladas nesta Base de Dados serão solicitadas ao IPQ, que as
enviarão, de imediato, por e-mail para o cliente consultar.

Estabelecimentos Comerciais e de Prestação de Serviços | Horário de Verão
A ACIB informa que, de acordo com o Regulamento dos Horários de
Funcionamento dos Estabelecimentos de Comércio e de Prestação de
Serviços do Concelho de Oliveira do Bairro, elaborado e aprovado pela
Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, o horário dos estabelecimentos
comerciais, entre os meses de Junho e Setembro, poderá ser alargado.
Desta forma, os estabelecimentos de bebidas e/ou restauração; cinemas,
teatros e outras casas de espectáculos; clubes de vídeo; ginásios; quiosques
e salões de jogos poderão estar abertos entre as 06:00 e as 02:00 horas,
todos os dias da semana.

A ACIB informa que a Direcção Regional da Economia do Centro (DRE - Centro) disponibiliza, na sua sede
em Aveiro e nas instalações em Coimbra, uma Base de Dados on-line para consulta das Normas (NP, NP
EN, NP EN ISO e NP EN ISO/IEC).

Portal Europeu das Pequenas Empresas
A ACIB informa que foi lançado o Portal Europeu das Pequenas Empresas,
que reúne informação útil sobre Pequenas e Médias Empresas (PME), como
aconselhamento prático, questões de política, pontos de contacto locais e
ligações de rede para ajudar a promover PME na Europa e no mercado
global.
Gerido pela Direcção-Geral das Empresas e da Indústria da Comissão Europeia, o Portal das Pequenas
Empresas pretende fomentar o espírito empresarial em toda a Europa e a informar os empresários sobre os
apoios disponíveis, ao nível europeu, nacional e local.
Este Portal reúne informação útil para as PME, mas também aconselhamento prático, questões de política,
pontos de contacto locais e ligações de rede, para ajudar a promover as PME na Europa e no mercado
global.
Aceda ao portal através do seguinte endereço: http://ec.europa.eu/small-business/index_pt.htm.

