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Bolsa de Emprego | Setembro 2010
Nome: Viviane Santos
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

914 650 429
938 842 698 Nome: Nuno da Rocha Oliveira
Habilitações Literárias:
12º ano
12º ano
Experiência Profissional: Curso de Técnico de
Administrativa;
Informática (nível 3).
Atendimento ao público.

Nome: Ricardo José Oliveira
916 494 598
Habilitações Literárias: Licenciatura Engenharia
Alimentar
Experiência Profissional: Controlador Qualidade
–
Produção de Vinhos;
CAP; Formação em
HACCP.
Nome: Vânia Teresa de Almeida Simões
914 100 604
Habilitações Literárias:
Licenciatura Gestão
912 176 489
Experiência Profissional: Consultora Financeira; A Nome: Telma Isabel Pereira Cristina
Licenciatura Turismo,
Frequentar Mestrado Habilitações Literárias:
Lazer e Património
Finanças.
Experiência Profissional: C u r s o T é c n i c o d e
Aeroporto.
Nome: Arménio Oliveira Carvalho
966 067 940
Habilitações Literárias:
Licenciatura Engenharia
Nome: Ana Patricia da Costa Silva
968 266 300
Electrotécnica
Habilitações
Literárias:
12º
ano
Experiência Profissional: Na área de ETAR´s;
Experiência Profissional: A frequentar
Indústria
Licenciatura em
Metalomecânica
Recursos Humanos.
do ramo automóvel;
Informática, Gestão de
Nome: Manuel Carlos Moura Ribeiro
968 832 812
redes e
Habilitações Literárias:
10º ano
Telecomunicações.
Experiência Profissional: Vendedor/Comercial.
Nome: Yenny Vinagre Mamede
919 701 348
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Administrativa;
Secretariado; Formação
em Contabilidade.
Nome: João Carlos Almeida Dias
968 521 249
Habilitações Literárias:
Bacharelato Construção
Civil
Experiência Profissional: Obras Públicas; Membro
da ANET.

ACIB | Iniciativa Formação para Empresários
A ACIB informa que foi aprovada a candidatura da Associação à
Iniciativa Formação para Empresários.
Esta iniciativa tem como objectivo reforçar e desenvolver as
competências dos empresários de micro, pequenas e médias
empresas (PME), através da realização de acções de formação e de aconselhamento que respondam às
suas necessidades, visando a melhoria da sua capacidade de gestão e o aumento da competitividade,
modernização e capacidade de inovação das respectivas empresas.
A iniciativa destina-se a empresários cujas empresas empreguem um número de trabalhadores inferior ou
igual a 100.
A formação integra duas componentes:
- Uma formação teórico-prática, em que se desenvolvem conteúdos relacionados com os domínios
considerados mais críticos na gestão de micro e PME, nomeadamente os que se reportam à liderança e
organização do trabalho, à estratégia e aos instrumentos de apoio à gestão, para os quais se devem
privilegiar as unidades de formação de curta duração constantes do Catálogo Nacional de Qualificações.
- Um aconselhamento de natureza individual, directo e personalizado, assegurado por um consultor,
tendo em vista apoiar o empresário a desenvolver as suas competências e a identificar as suas
necessidades de formação, podendo incluir o tratamento de conteúdos relacionados com domínios
considerados críticos para cada empresário, na perspectiva de contribuir para a melhoria dos processos de
gestão da empresa.
A tipologia de formação estrutura-se num percurso com uma duração total de 125 horas, distribuídas por um
período máximo de 8 meses.
Os interessados poderão obter mais informações e formalizar as suas inscrições, junto da ACIB.

ACIB | Concurso de Montras: As Vindimas no Comércio Tradicional
A ACIB informa que vai promover, entre os dias 18 e 25 de Setembro, o concurso de montras: As vindimas
no comércio tradicional, nos concelhos de Anadia e de Oliveira do Bairro, em parceria com as respectivas
Câmaras Municipais.

ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada
Sede: Espaço Inovação - Zona Industrial de Vila Verde, Apartado 235 3770-305 Oliveira do Bairro T: 234730320 | acib@acib.pt
Delegação: Av. Eng. Tavares da Silva Edifício do Paço, Bl. 1 Loja A 3780-203 Anadia T: 231 516761| anadia@acib.pt
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O objectivo desta iniciativa é juntar a dinamização do comércio local dos concelhos de Anadia e de Oliveira
do Bairro a uma tradição. Assim, as vindimas tornam-se no mote para um concurso que apelará à
criatividade dos comerciantes e promoverá os estabelecimentos comerciais dos dois concelhos.
O concurso abrange todos os estabelecimentos comerciais, sendo as inscrições gratuitas. Estas deverão
ser efectuadas até ao dia 10 de Setembro, através da entrega da Ficha de Inscrição nas instalações da
ACIB presencialmente, ou via correio ou fax.

Selo Empresas Qualificantes
ACIB | Concurso de Sobremesas de Uva
A ACIB informa que vai promover a II Edição do Concurso “Melhor
Sobremesa com Uva”, no próximo dia 26 de Setembro, no Museu
do Vinho da Bairrada, em Anadia, pelas 14h30, com o apoio da
Câmara Municipal de Anadia.
A ACIB pretende, com esta iniciativa, promover e divulgar a utilização da uva, valorizando as Castas da
Região da Bairrada na confecção de sobremesas.

A ACIB informa que as empresas e outras entidades empregadoras de
direito privado que pretendam candidatar-se ao Selo de Empresas
Qualificantes podem fazê-lo desde 19 de Julho, preenchendo um
formulário que será disponibilizado na página da Agência Nacional de
Qualificações (www.anq.gov.pt).
O Selo de Empresas Qualificantes consiste numa distinção atribuída pelos Ministérios do Trabalho e da
Solidariedade Social e da Educação às empresas e outras entidades que desenvolvam actividades
associadas à qualificação dos seus trabalhadores através das modalidades integradas no Sistema
Nacional de Qualificações ou que participem, através de outras intervenções, no esforço de qualificação
da população portuguesa.

O concurso está dividido em duas categorias: Profissionais e Amadores
Os doces vão ser apreciados/avaliados por um Júri, composto por um Chefe de Pastelaria, um Chefe de
Cozinha e um Chefe de Mesa.
Serão atribuídos prémios aos 3 primeiros classificados de cada categoria e Certificados de participação a
todos os participantes.

As entidades que vierem a ser seleccionadas para efeitos de obtenção do referido selo integrarão a Rede
de Empresas Qualificantes.
Os critérios para a atribuição do Selo às empresas centram-se em três eixos fundamentais:
- Medidas internas de qualificação dos trabalhadores;
- Acolhimento e integração de formandos e de estagiários;
- Articulação com o Catálogo Nacional de Qualificações

As inscrições deverão ser efectuadas até ao dia 17 de Setembro, através da entrega da Ficha de Inscrição
nas instalações da ACIB presencialmente, ou via correio ou fax.

Estágios Profisionais | Nova Fase de Candidaturas
Programa | Licenciamento Zero
A ACIB informa que foi aprovado o Programa “Licenciamento Zero”, que visa simplificar o regime de
instalação e modificação das actividades económicas.
Esta medida simplificará o processo de início de uma actividade económica, bem como de actos conexos
relativos a publicidade e ocupação do domínio público, substituindo algumas licenças por mera
comunicação prévia, eliminando outras e permitindo que o serviço venha a ser realizado electronicamente,
no balcão único, acessível através do Portal da Empresa: http://www.portaldaempresa.pt/cve/pt

A ACIB informa que foi reaberto o período de candidaturas a estágios
profissionais, que decorrerá até 31 de Dezembro de 2010.
Os objectivos destes estágios são fomentar o acesso, por parte dos
empregadores, a detentores de novas formações e competências e, em
simultâneo, promover a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura produtiva.
Os estágios têm a duração de 9 meses e destinam-se a jovens até aos 35 anos de idade, inclusive, à
procura do 1.º ou novo emprego, com formação de nível superior, tendo em vista a sua inserção ou
reconversão profissional.
O Programa Estágios Profissionais não abrange estágios cujo plano requeira perfil de formação e
competências nas áreas da medicina e da enfermagem.

Alteração | Horários dos Estabelecimentos Comerciais
A ACIB informa que foi aprovado o decreto-lei que modifica o regime dos
horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, procedendo
à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 de Maio, e revogando a
Portaria n.º 153/96, de 15 de Maio.
Este decreto-lei modifica o regime dos horários de funcionamento dos
estabelecimentos comerciais, no sentido de abranger todo o comércio,
independentemente do seu formato, possibilitando que estejam abertos entre as 6 e as 24 horas, todos os
dias da semana.
Com este diploma ficam harmonizados os horários de funcionamento entre os diferentes estabelecimentos
de comércio e serviços, mantendo-se a possibilidade das câmaras municipais, em casos devidamente
justificados, alargarem ou restringirem os limites horários fixados (por razões de segurança, protecção da
qualidade de vida dos cidadãos ou de defesa de certas actividades profissionais), ajustando, assim, de
acordo com os interesses locais, os horários definidos, para todas as épocas do ano ou em épocas
determinadas.

Os apoios financeiros às entidades promotoras (entidades privadas, com ou sem fins lucrativos) são:
• Comparticipação na bolsa de estágio, de acordo com as seguintes situações:
60% - para entidades privadas sem fins lucrativos;
55% - para entidades privadas com fins lucrativos com menos de 50 trabalhadores;
50% - para entidades privadas com fins lucrativos com 50 ou mais trabalhadores e menos de 100
trabalhadores;
35% - para entidades privadas com fins lucrativos com 100 ou mais trabalhadores e menos de
250 trabalhadores;
20% - para entidades privadas com fins lucrativos com mais de 250 trabalhadores.
• Comparticipação de 100% do valor das despesas com alimentação e seguro.
Para os estagiários os apoios são:
• Bolsa de estágio mensal no valor de 2 vezes o IAS* (€838,44);
• Subsídio de alimentação;
• Seguro.
Para mais informações, contacte o GIP - Gabinete de Inserção Profissional da ACIB pelo telefone 231
516 761 ou através do e-mail: gip@acib.pt.

