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Licenciatura em
Habilitações Literárias:
12º Ano
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Experiência Profissional: Administrativa de
Saúde
Produção
Experiência Profissional: 1º Emprego
Nome: Pedro Xavier de Oliveira Simões 913 441 055 Nome: Carmen Silva Rodrigues
914 101 397
Habilitações Literárias:
12º Ano
Habilitações Literárias:
Bacharelato em Engª
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Nome: Rita Cláudia Lebre de Freitas
962 333 627 Nome: Paulo André Pereira Pinto
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Licenciatura em Gestão
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Comercial e
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Contabilidade
Experiência Profissional: Gestor de compras;
Nome: Cláudia Marisa Gomes Góis
966 386 331
Técnico oficial de
Habilitações Literárias:
12º Ano
contas; Assistente de
Experiência Profissional: Funcionária de Loja
Contabilidade
Nome: Sandra Sofia Reis Silva
965 223 325 Nome: Joana Patrícia da Silva Bastos
934 254 881
Habilitações Literárias:
12º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Experiência Profissional: Secretária
Assessoria e Tradução
Administrativa
Experiência Profissional: 1º Emprego
Nome: Marcos Filipe Ferreira Roque
916 745 253
Nome: Teresa Rodrigues Fraga
967 500 175 Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Engenharia do
Contabilidade
Ambiente
Experiência Profissional: 1º Emprego
Experiência Profissional: 1º Emprego
Nome: Sara Filipa Ferreira Lopes
919 102 510
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Comércio
Experiência Profissional: 1º Emprego

ACIB | Workshop - Um líder em tempo de crise
A ACIB vai organizar, a 17 de Junho, pelas 14h, no Museu do Vinho
em Anadia um workshop subordinado ao tema: Um líder em tempo
de crise.
Esta acção tem como objectivos orientar a tarefa de um líder, porque
é uma tarefa que nunca é fácil, nunca está acabada e vai muito para
além de saber dar ordens. Um líder tem de ter carisma para com isso
conseguir motivar a sua equipa de trabalho a dar sempre o seu
máximo.
Ser líder em tempo de crise é um trabalho de esforço redobrado, mas nesse cenário é também a única
escolha a ser feita.
O workshop destina-se a empresários, administradores/gestores, Directores de Empresa, Directores
Comerciais e responsáveis de Recursos Humanos
A acção será conduzida por Nuno Ribeiro, da Liconsultores, que abordará os seguintes pontos:
Diferentes estilos de liderança;
Numa situação de crise, o que fazer?
O que fazer para conseguir motivar a minha equipa?
Como reduzir riscos;
Gerir em tempo de mudança.
Para informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via e-mail:
acib@acib.pt.

ACIB | Anadia Fashion
A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no
âmbito das actividades da candidatura ao MODCOM e em
parceria com a Câmara Municipal de Anadia, vai promover o
Anadia Fashion, a 20 de Junho, pelas 22h, na Feira da Vinha e
do Vinho.
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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:
Atelier O Corpete
Biju Twins
Casa das Meias

estrangeiras que já utilizam tais normas, permitindo uma maior competitividade das empresas nacionais
quando em confronto com as suas congéneres internacionais, bem como uma redução dos custos de
contexto.
A adopção destas regras por todas as empresas permitirá também que as mesmas possam com maior
facilidade obter financiamentos no estrangeiro, já que a apresentação de relatórios de gestão, balanços
e balancetes estará de acordo com o que é praticado internacionalmente.
A ACIB irá promover um ciclo de formação sobre esta matéria, que tem início previsto já para o mês de
Junho. Para mais informações, contacte o Departamento de Formação.

CC Cabeleireiros
Centro de Estética Bem-Estar
Chocolate Branco
Cinderela Noivas
Clínica Body-Fine
Corázon
Floral de Anadia
Lili Cabeleireiros
Lojas Lamara
Lojas M. Silva
Opção Cabeleireiros
Pó de Arroz
RH Fashion
Sala Sete
Sapataria Algazarra
Selina Cabeleireiros
Spaccio

Novas Regras simplificam Comunicações ao Estado
A ACIB informa que foi publicado em Diário da República, o Decreto-Lei n.º 122/2009, de 21 de Maio, que
simplifica as comunicações dos cidadãos e das empresas ao Estado.
Esta medida elimina a burocracia desnecessária e deslocações a dois serviços da Administração
Pública, contribuindo para reduzir os custos para cidadãos e empresas. O diploma facilita as
comunicações dos cidadãos e empresas com o Estado, simplificando o processo de transmissão da
informação sobre as suas associações ou sobre a estrutura societária da sua empresa.

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 discoteca Quest e da Anadiplanta e com o patrocínio da Pastelaria
Vogabante e da Barros Gráfica.

IES | Governo prolonga Prazo de Entrega
A ACIB informa que o prazo de entrega da Informação Empresarial
Simplificada (IES), apresentada anualmente pelas empresas, vai ser
alargado para 31 de Julho, um mês depois do limite de 30 de Junho
previsto pela Lei.
A alteração foi solicitada pelos técnicos de contas, devido ao curto
Período entre a entrega do modelo 22 do IRC e da IES (30 dias).
A IES foi introduzida há dois anos, no âmbito do Simplex, e é constituída por um conjunto de informação,
incluindo o registo da prestação de contas, a declaração anual de informação contabilística e a informação
estatística destinada ao INE e ao Banco de Portugal.

A partir de agora, apenas será necessário comunicar a informação – por exemplo, que a associação ou a
empresa mudaram de sede ou que a empresa mudou de gerentes ou de administradores - aos serviços
de registo, quando antes eram três as entidades que os cidadãos e empresas tinham que informar:
serviços de registo, serviços de finanças e serviços da Segurança Social.

Requisitos de Boas Práticas para as Oficinas de Serralharias
-Tem que possuir o Alvará ou Licença de utilização no nome de quem está a explorar;
-A oficina deve ter implementado o sistema de Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho para os
trabalhadores;
-Efectuar a separação dos resíduos na oficina. Exemplo de resíduos: plásticos, chapa; óleos usados,
diluentes, aparas de perfis, latas de tintas, desperdícios e papel sujos de óleos, limalhas, etc.
-É obrigatório a inscrição no SIRAPA - Sistema Integrado de Registo da Agência Portuguesa do
Ambiente: http://sirapa.apambiente.pt/SIRAPA_Ext_Org/Principal.aspx . As oficinas antes inscritas no
SIRER deverão efectuar a inscrição no SIRAPA. A inscrição no SIRAPA é obrigatória para todos os
estabelecimentos que produzam resíduos perigosos (exemplo óleos industriais);
-A recolha dos resíduos tem que ser feita por uma empresa acreditada e especializada para o efeito. Lista
de empresas autorizadas no Site: http://www.formatoverde.pt/inr/logrnu/. As empresas que recolhem
têm que disponibilizar uma guia de acompanhamento de resíduos, sendo a recolha de óleos usados
gratuita;
- O piso da oficina deve estar revestido, de modo a evitar infiltrações de líquidos para o solo;

Novo Sistema de Normalização Contabilística em 2010
As alterações das normas contabilísticas e a aplicação do novo SNC, que
vem revogar o POC, visam uma aproximação aos padrões internacionais em
matéria de normalização contabilística, nomeadamente às Normas
Internacionais de Contabilidade do International Accounting Standards Board
(IASB).
O SNC adapta às características e especificidades das empresas nacionais
as normas internacionais, tornando-as comparáveis com as entidades

- É obrigatório efectuar a medição do ruído a que os trabalhadores estão sujeitos;
- A soldadura só deve ser efectuada por uma pessoa com formação, deve existir exaustão localizada de
fumos e os trabalhadores devem usar os Equipamentos de Protecção Individual (EPI´s) adequados
(protecção dos ouvidos, olhos e da face, protecção das vias respiratórias, protecção das mãos e dos
braços, protecção do tronco e do abdómen e protecção dos pés e das pernas). Nas instalações devem
existir extintores adequados, de pó químico ABC e/ou de CO2, sendo que deve haver pelo menos 1
extintor de 6 Kg para cada raio de 10 metros.

