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Bolsa de Emprego | Dezembro 2009
Nome: Ana Filipa Queirós Gonçalves
911 058 494 Nome: Ana Cristina Velho de Almeida 918 934 016
Habilitações Literárias:
12º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Eco Experiência Profissional: Secretária e Técnica de
Agroturismo
Fotografia
Experiência Profissional: Não refere
Nome: Pedro Xavier de Oliveira Simões
913 441 055 Nome: Ana Cláudia da Silva Paixão
910 753 139
Habilitações Literárias:
12º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura Agrícola
Experiência Profissional: Técnico de Informática; Experiência Profissional: Distribuição e
Impressor de Flexografia
Comercialização de
Produtos
Nome: Eliana Patrícia Sucena Martins
969 835 202
Fitofarmacêuticos
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Técnica Administrativa
Nome: Dinis Almeida Castro
964 236 262
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Gestão
Nome: Mónica Rocha Marques Gomes
912 358 569
de Empresas
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Director de Qualidade;
Experiência Profissional: Técnica Administrativa
Director Industrial
Nome: Cátia Conceição Patrocínio
933 900 290
Habilitações Literárias:
12º Ano
Nome: Cátia Campos Almeida
919 104 673
Experiência Profissional: Administrativa
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Gestão de Marketing
Nome: Inês Fernandes Alves
916 389 600 Experiência Profissional: 1º Emprego
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Técnica de
Nome: Ana Karina Jesus Fernandes
914 793 795
Comunicação, Marketing Habilitações Literárias:
Licenciatura em
e Publicidade; Comercial
Tecnologias da
Informação e
Nome: Marta Raquel Rodrigues Santos 915 054 998
Comunicação
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: 1º Emprego (Efectuou
Experiência Profissional:
Técnica de Gestão e
um estágio curricular
Programação de
numa Organização Não
Sistemas Informáticos
Governamental para o
Desenvolvimento)
Nome: Paula Filipa Tavares
916 025 507
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Secretariado e
Assessoria de Direcção
Experiência Profissional: ( N ã o r e f e r e ) , B o n s
conhecimentos de
Informática
Nome: Lídia Isabel Rodrigues Dias
965 346 680
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Engª dos
Recursos Naturais
Experiência Profissional: Não refere
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Natal com o Comércio Tradicional
A ACIB vai promover durante a época natalícia várias iniciativas de
forma a promover e a animar o comércio tradicional dos concelhos de
Anadia e Oliveira do Bairro.
De 01 a 31 de Dezembro, irá decorrer um Sorteio de Natal do Comércio
Tradicional, que consiste na entrega de uma senha, ao cliente, por cada
15€ de compras efectuadas durante esse mês, nas lojas aderentes,
que o habilitará ao sorteio de uma viagem a Palma de Maiorca. As
senhas, depois de devidamente preenchidas, deverão ser depositadas
numa tômbola, que estará no centro das duas cidades. O resultado do sorteio será anunciado a 06 de
Janeiro de 2010.
A ACIB vai promover também mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, de 12 a 25 de Dezembro,
em colaboração com as autarquias de Anadia e Oliveira do Bairro. O objectivo desta iniciativa é tornar o
comércio tradicional mais apelativo durante a época natalícia e embelezar as ruas do concelho no decorrer
deste período.
Tal como nas edições anteriores, o público também poderá votar nas suas montras preferidas através dos
cupões publicados na imprensa regional
Os resultados do concurso serão divulgados publicamente na semana de 21 a 26 de Dezembro e a entrega
de prémios será efectuada também a 06 de Janeiro.
Animação de Natal
Além destas duas iniciativas, a ACIB vai promover também a já tradicional animação de Natal nos dias 12,
19, 23 e 24 de Dezembro, com o Pai Natal a percorrer as ruas das duas cidades, entregando brindes aos
transeuntes e com várias actividades para mais pequenos e graúdos.
Estas actividades são apoiadas pelas Câmaras Municipais de Anadia e Oliveira do Bairro, Jornal da
Bairrada e Região Bairradina e patrocinadas pelas Caixas de Crédito Agrícola de Anadia e Oliveira do
Bairro, pela Vimartins e pela Incograf.
Lojas Participantes - Sorteio de Natal
Anadia
Oliveira do Bairro
Boutique Nelly
Electrosilvério (Bustos)
Nextzótica
Frutaria Bom Gosto
Óptica Almeida
Ginóflorista
Papelaria Mascote
Glam
Sapataria Algazarra
Katem
Sapataria Duarte (Avelãs de Caminho) Kokey
Sapataria Luitri
Livraria/Papelaria Saimeiro
Spaccio
Mundial Óptica
Naturadélia
Óptica Arromba
Ourivesaria Paraíso
Papelaria Cristal (Bustos)
Sapataria Vela/Sapataria Popular
Trapos e Farrapos

Gripe A

Concurso de Montras
Anadia
27 Store Kids
Boutique Nelly
Central Ópticas
Corazon
Fotopop
Loja das Meias
Lojas MSilva
Lune Blue
Nextzotica
Padaria Abílio Ribeiro
Papelaria Cezário
Papelaria Mascote
Pó de Arroz
Sala Sete
Sapataria Algazarra
Sapataria Duarte (Avelãs de Caminho)
Spaccio
Traquinas

Oliveira do Bairro
CortinArtes
Electrosilvério (Bustos)
Ginóflorista
Katem
Livraria e Papelaria Saimeiro
MiBiju (Bustos)
Mundial Óptica
Naturadélia
Óptica Arromba
Óptica Pereira (Bustos)
Óptica Ruivo
Papelaria Cristal (Bustos)
Tendência
Trapos e Farrapos
Altec (Bustos)

ACIB | Sessão de Esclarecimento sobre as Novas Obrigações em Matéria de SST
A ACIB vai organizar, em parceria com a EuroPGS, um ciclo de sessões de
esclarecimentos sobre Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho, sendo a
primeira sessão a 13 de Janeiro de 2010, pelas 14h, no Espaço Inovação,
em Oliveira do Bairro, subordinada ao tema: Novas obrigações dos
empregadores em matéria de SST” – A Lei 102/2009, de 10 de
Setembro – Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no
trabalho.
No passado dia 10 de Setembro, foi publicada a Lei n.º 102/2009 que regulamenta o regime jurídico da
promoção e prevenção da segurança e da saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do
Código de Trabalho, no que respeita à prevenção.
Esta nova lei veio revogar os Decretos-Lei n.º 441/91 de 14 de Novembro, 26/94 de 01 de Fevereiro e
29/2002 de 14 de Fevereiro e ainda a Portaria n.º 1179/95 de 26 de Setembro.
A primeira sessão visa alertar para as alterações significativas da nova lei, que entrou em vigor no dia 01 de
Outubro de 2009, e as novas obrigações dos empregadores.
A acção é destinada aos responsáveis pela organização dos serviços de Segurança e Saúde nas empresas
sejam eles empresários, responsáveis de Departamento SST ou responsáveis de Departamento Recursos
Humanos e outros que possam eventualmente achar o tema benéfico para sua formação profissional.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via e-mail:
acib@acib.pt.
Os temas das próximas sessões serão divulgados brevemente.

A ACIB informa que, no caso de encerramento de empresas ou
estabelecimentos comerciais ou de educação pelas autoridades de saúde
competentes, para efeitos de atribuição de subsídio de doença ou do subsídio
para assistência a filho ou neto, a situação clínica de perigo de contágio pela
gripe A é equiparada a doença.
Nos termos do Despacho nº 19868-B/2009 de 31 de Agosto, o encerramento
de empresas ou de estabelecimentos comerciais ordenado pela autoridade
de saúde é efectuado em formulário de modelo próprio, mencionando o
período de encerramento e indicando os trabalhadores afectados pela
medida.
O referido formulário substitui o respectivo certificado de incapacidade temporária, devendo o mesmo
ser remetido pelos serviços de saúde aos serviços de segurança social competentes, no prazo máximo
de 05 dias após a sua emissão.
Assim, os trabalhadores beneficiários, impedidos do exercício da sua actividade profissional, têm o
direito a subsídio de doença se o local de trabalho for encerrado, sendo o subsídio atribuído através da
certificação de encerramento.

Vendas em Saldos
A ACIB relembra aos seus associados que todos os
estabelecimentos comerciais podem realizar vendas em saldo de
28 de Dezembro a 28 de Fevereiro.
Relembra-se a todos os comerciantes que não é permitida a
venda de saldos de bens expressamente adquiridos para esse
efeito, presumindo-se em tal situação os bens adquiridos pela
primeira vez no mês anterior ao início do saldo.

Medidas estratégicas para a internacionalização da economia
A ACIB informa que o Governo aprovou medidas específicas para a concretização da estratégia de
internacionalização da economia nacional, nomeadamente para aumento das exportações, procurando
estimular o crescimento económico no médio prazo, promover a renovação da base produtiva e reduzir o
défice externo.
Estas medidas para a concretização desta estratégia passam pela:
a) Criação, durante o primeiro trimestre de 2010, de um novo fundo, no montante de 250 milhões de euros,
para apoiar operações de desenvolvimento das PME portuguesas em mercados internacionais,
nomeadamente operações de capital;
b) Criação do Programa Inov-Export, destinado a apoiar a inserção, numa primeira fase, de 500 jovens
quadros profissionais especializados em comércio internacional em PME nacionais exportadoras ou
potencialmente exportadoras e atingir em fases subsequentes a meta de inserção de 1500 quadros nessas
empresas;
c) Criação, durante o primeiro trimestre de 2010, de 14 Lojas da Exportação em Portugal, enquadradas na
rede de agências do Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) em
articulação com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. (AICEP),
especialmente dedicadas a fornecer apoio técnico às empresas exportadoras ou potencialmente
exportadoras;
d) Criação do Conselho Coordenador para a Internacionalização, composto por representantes das
Confederações Empresariais e do Estado, tendo em vista a definição de prioridades e estratégias em
matéria de internacionalização.

