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Nome: Edgar Ferreira Abrantes
919 886 149 Nome: António Carlos da Silva Vicêncio 913 086 051
Habilitações Literárias:
9º Ano
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Indiferenciado
Experiência Profissional: Curso de Informática;
Formação em HACCP e
Nome: Ana Paula dos Santos Martins
914 194 170
Vendas; Gestor de
Habilitações Literárias:
9º Ano
Cliente no ramo
Experiência Profissional: Não refere
automóvel; Gestor de
Cliente no ramo da
Nome: Luís Miguel Ferreira Alves
966 280 007
Higiene e Segurança
Habilitações Literárias:
9º Ano
Experiência Profissional: Tem todas as cartas Nome: Milena Ribeiro Sousa
965 336 098
(excepto mota), formação Habilitações Literárias:
12º Ano
p a r a t r a n s p o r t e d e Experiência Profissional: Formação na Área
crianças e materiais
Infantil; Auxiliar de
explosivos
Acção Educativa
Nome: Tiago de Jesus Oliveira
963 625 051 Nome: Alexandra Barros Neves
919 949 781
Habilitações Literárias:
9º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Engª
Experiência Profissional: 1º Emprego
Electrónica e de
Telecomunicações
Nome: Tânia Maria Viegas de Figueiredo 931 178 911 Experiência Profissional: Formadora na Área das
Habilitações Literárias:
8º Ano
Tecnologias de
Experiência Profissional: Curso de Logística e
Informação e
Armazenagem pelo IEFP;
Comunicação e
Bons conhecimentos de
Informática (Cursos
Informática; Línguas;
EFA)
Programa de Facturação
Nome: Ana Correia
962 386 884
Nome: Sofia Alexandra Teixeira Marques 969 681 021 Habilitações Literárias:
Licenciatura e
Habilitações Literárias:
12º Ano
Mestrado em Engª do
Experiência Profissional: Formação em Gestão de
Ambiente
Encomendas e Stocks; Experiência Profissional: Técnica Superior de
Atendimento ao Público;
Segurança e Higiene
Técnica de Vendas
no Trabalho, Auditora
Interna; Formadora de
Nome: Márcio Martinho Monteiro
968 665 650
Ambiente, Qualidade e
Habilitações Literárias:
12º Ano
SHST
Experiência Profissional:
A frequentar o 3º ano da
Licenciatura em Direito
na Universidade de
Coimbra
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Sessão | Um comerciante não fala de crise
A ACIB vai promover, a 21 de Outubro, pelas 21h15m, na sua sede, no Espaço
Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, uma sessão
subordinada ao tema: Um comerciante não fala de crise.
A economia atravessa um período de crise e, neste cenário, mais do que apontar
causas, é necessário encontrar soluções para ultrapassar a situação actual.
Esta sessão destina-se a todos os comerciantes e visa procurar dar resposta às
ameaças e oportunidades do comércio.
Os temas abordados serão:
- Crise Ameaças e Oportunidades
- A resposta sócio-psicológica / A resposta organizativa-associativa.
- A resposta autárquica-cultural / A resposta comercial-retalhista.
A condução da sessão estará a cargo de José Rafael Nascimento, professor universitário do ISCEM –
Instituto Superior de Comunicação Empresarial
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via o e-mail:
acib@acib.pt.

Seminário | Higiene e Segurança Alimentar — HACCP
A ACIB, com o objectivo de informar sobre a legislação e as regras básicas de
higiene e segurança alimentar, o seu cumprimento prático e a fiscalização, vai
organizar, a 28 de Outubro, no Auditório do Museu do Vinho, em Anadia, pelas
14h, um seminário subordinado ao tema: Higiene e Segurança Alimentar —
HACCP
O Regulamento (CE) n.º 852/2004 de 29 de Abril, relativo à higiene dos géneros
alimentícios, refere que o sistema de HACCP é não só de implementação
obrigatória, como também se trata de uma importante ferramenta na garantia da
Segurança Alimentar e Protecção da Saúde dos Consumidores. A sua aplicação
não se limita apenas às grandes organizações, devendo ser implementado,
com sucesso, em todas as empresas do ramo alimentar, quer sejam ou não
produtoras e transformadoras de alimentos, armazenistas ou manipuladores de géneros alimentícios.
Este seminário destina-se a todos os que na sua vida profissional manuseiam produtos alimentares,
empresários e colaboradores de estabelecimentos/actividades do comércio alimentar, responsáveis e
funcionários de estabelecimentos de restauração e bebidas, feirantes e vendedores ambulantes.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB .

Manual de Redução de Custos para Empresas

Seminário | Oportunidades de Internacionalização — O Caso do Mercado de Cabo Verde
A ACIB vai organizar um seminário, a 04 de Novembro, pelas 14h,
no Museu do Vinho, em Anadia, subordinado ao tema:
Oportunidades de Internacionalização — O Caso do Mercado de
Cabo Verde.
Esta acção está integrada num conjunto de iniciativas que a ACIB
está a organizar no sentido de promover as relações comerciais e
económicas entre a Bairrada e Cabo Verde, que culminará com uma visita empresarial ao país africano.
O seminário tem como objectivos identificar oportunidades e ameaças para o investimento em Cabo Verde,
analisar as disposições legislativas e regulamentares nas trocas comerciais com Cabo Verde e divulgar
apoios à internacionalização.
Esta iniciativa destina-se a empresários, administradores/gestores, Técnicos Superiores, Directores de
Marketing e Comerciais.

A ACIB informa que está disponível, desde Setembro, um "Manual de Redução de Custos", um guia
para as empresas saberem como reduzir custos nos actos de registo, de propriedade industrial e na
resolução de litígios.
Este guia encontra-se disponível numa versão em papel, para distribuição pelas empresas, e numa
versão online em http://www.mj.gov.pt/ManualReducoes.
O Manual pretende aumentar a competitividade das empresas, através da eliminação de burocracia
desnecessária e da redução de custos de contexto.
O livro foi elaborado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Associação Empresarial de Portugal
(AEP), Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA), Associação Industrial Portuguesa (AIP),
AIMINHO – Associação Empresarial, Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE), Câmara de
Comércio e Indústria do Centro (CEC), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal Indústria
(CCP), Confederação da Industria Portuguesa (CIP) e Confederação do Turismo Português (CTP).

Regime Jurídico da Gestão de Óleos Alimentares Usados

Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB.
A ACIB informa que foi publicado Decreto-Lei n.º 267/2009, que estabelece o
regime jurídico da gestão de óleos alimentares usados (OAU), produzidos pelos
sectores industriais, da hotelaria e restauração (HORECA) e doméstico, e que
entra em vigor a 01 de Novembro.

Novo regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho
A ACIB informa que foi publicado, em Setembro, o novo regime jurídico da
promoção da segurança e saúde no trabalho, que revoga o Decreto-Lei n.º
441/91, de 14 de Novembro, comummente designada por “Lei-Quadro" da
Segurança e Saúde no Trabalho.
A Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro vem regulamentar o regime jurídico da
promoção e prevenção da segurança e saúde no trabalho, de acordo com o
previsto no artigo 284.º do Código do Trabalho, no que respeita à prevenção.
O mesmo diploma regulamenta ainda a protecção de trabalhadora grávida,puérpera ou lactante em caso de
actividades susceptíveis de apresentar risco específico de exposição a agentes, processos ou condições
de trabalho e a protecção de menor em caso de trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em
que são prestados, sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico e moral.

De acordo com o diploma, são responsáveis pela recolha dos OAU, os
municípios, no caso de se tratar de resíduos urbanos cuja produção diária não
exceda os 1100 l por produtor. Em casos de produção diária superior a
quantidade atrás referida, pode ser efectuada a recolha mediante a celebração
de acordos voluntários para o efeito entre o produtor e o município. É ainda da
responsabilidade dos municípios disponibilizar pontos de recolha e transporte dos OAU.
Os OAU do sector HORECA devem ser encaminhados para um dos seguintes destinos:
- Operador de gestão de resíduos devidamente licenciado nos termos do artigo 5.º, sem custos
para o produtor ou detentor;
- Município respectivo, através dos pontos de recolha previamente indicados pelo mesmo.
Este encaminhamento deve ser efectuado nos termos de acordo voluntários a estabelecer. Os
estabelecimentos devem divulgar ao público o encaminhamento dos OAU, mediante a afixação em local
visível, de um certificado de OAU. O município ou operador de gestão de resíduos que assegura os
respectivos OAU devem emitir um certificado aos estabelecimentos do sector HORECA com validade de
um ano.
Os produtores de óleos alimentares estão obrigados a remeter à Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
o programa bianual de acções, até 30 de Setembro do ano anterior ao biénio a que se reporta.

INPI disponibiliza Linha de Apoio à Internacionalização de Patentes (LAIP)
A ACIB informa que se encontram abertas as candidaturas à Linha de Apoio à Internacionalização de
Patentes (LAIP).
Esta linha tem como objectivo alavancar as estratégias de internacionalização das tecnologias
portuguesas, através do apoio financeiro aos pedidos de patente europeia e internacional, que sejam
efectuados por empresas, instituições que desenvolvam actividades de investigação e inventores
individuais.
Para mais informações aceda à página da Internet do INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial:
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=1.

Hora Legal
No último domingo de Outubro (dia 25), às 02h, os ponteiros dos relógios devem ser
atrasados sessenta minutos.

