Oliveira do Bairro

Anadia

Setembro de 2008
Bolsa de Emprego | Setembro 2008
Nome: Maria Adelaide Sousa Bastião 919 054 782
Habilitações Literárias:
Instrução Primária
Experiência Profissional: Oleira

Nome: Anónimo
Habilitações Literárias:

Nome: Ana Paula Marques Correia
934 924 087
Habilitações Literárias:
9º Ano (a frequentar 12º)
Experiência Profissional: 1º Emprego

Experiência Profissional:

Nome: Anónimo
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

934 403 078
9º Ano (a frequentar 12º)
Administrativa

Nome: Maria Gabriela Seabra
969 287 102
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Administrativa

Nome: Janett Granjeia Martins
913 175 123
Habilitações Literárias:
Bacharelato Gestão
Empresas
Experiência Profissional: Escriturária Comercial
(compras e vendas)
Nome: Anónimo
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

Nome: Marisa Rodrigues Silva
960 325 951
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Gerente de Bar
Nome: Rui Jorge Cunha Freire
966 944 392
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Electrotécnica
Nome: Sónia Oliveira Seabra
919 001 021
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Atendimento ao Balcão;
Caixeira
Nome: Liliana Ribeiro de Bastos
913 651 416
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Motorista de Ligeiros;
Padaria; Empregada de
Balcão
Nome: Cláudia Pinto Fernandes
932 673 018
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Curso Tecnológico de
Administração

962 480 035
Licenciatura
Administração e
Finanças
Técnica Contabilidade

966 067 940
Bacharelato em Engª
Electrotécnica
Direcção e
Planeamento Produção
em Indústria
Metalomecânica;
Gestão de Redes
Informáticas.

Nome: Rosa Maria Marques Pereira 914 631 276
Habilitações Literárias:
Licenciatura
Novas Tecnologias da
Comunicação
Experiência Profissional: Formação Profissional;
Programas de Edição
Multimédia;
Plataformas de ELearning
Nome: Edson Miguel Silva Tavares
934 115184
Habilitações Literárias:
Mestrado Engenharia
Civil
Experiência Profissional: Empregado de
Balcão; Padeiro,
Pasteleiro

Nome: Sirene Reis Barraca
926 048 055
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Empregada de Balcão;
Telefonista;
Pesquisadora Censos

Plano de Formação Profissional Financiada
A ACIB informa que já está disponível o plano de formação financiada
para o segundo semestre de 2008.
Este plano, no âmbito do POPH (Programa Operacional Potencial
Humano), tem como principal objectivo o reforço da qualificação da
população adulta activa.
O plano garante a capitalização das formações de curta duração,
realizadas no quadro de um determinado percurso formativo, com vista à
obtenção de uma qualificação correspondente a uma saída profissional
específica.
Os destinatários deste plano são adultos com idade superior a 18 anos, activos empregados ou
desempregados e formandos com menos de 18 anos, desde que comprovem que estão inseridos no
mercado de trabalho.
De acordo com o Código do Trabalho, o empregador tem o dever de proporcionar ao trabalhador acções de
formação profissional adequadas às suas qualificações e funções.
Para o trabalhador com contrato sem termo, a duração mínima de horas de formação por ano é de 35h. No
final do triénio 2007, 2008 e 2009, cada trabalhador deverá ter cumprido 105h de formação. Para
trabalhadores com contrato a termo, o número de horas é proporcional à duração do contrato.
As acções de formação deverão decorrer preferencialmente durante o período normal de trabalho, ou,
excepcionalmente, fora do período normal de trabalho.
As formações iniciar-se-ão em Setembro e decorrerão na sede da ACIB, no Espaço Inovação, na Zona
Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, e na delegação de Anadia.
O plano pode ser consultado na página da Internet da ACIB (www.acib.pt) ou na Associação.
Para mais informações, contacte o Departamento de Formação da ACIB.

Ciclo de Encontros de Empresários | Zonas Industrias do Concelho de Oliveira do Bairro

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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A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada vai
organizar a quarta sessão do ciclo de encontros informais de
empresários sobre cada uma das Zonas Industrias (ZI) do
concelho de Oliveira do Bairro, que será dedicada à ZI da
Palhaça, a 25 de Setembro, pelas 18h, na sede da ACIB, no
Espaço Inovação, na ZI de Vila Verde.
Com esta sessão, a ACIB visa o diálogo com os empresários das

Código da Propriedade Industrial | Alteração
empresas instaladas na ZI da Palhaça para conhecer a sua opinião sobre os pontos fortes e fracos, com o
objectivo de contribuir para um crescimento/adaptação da mesma, conduzindo a uma melhoria de condições
para as empresas nela instaladas ou a instalar.
Para o sucesso desta iniciativa, que se pretende seja um espaço de reflexão informal, é necessária a participação
de dois intervenientes fundamentais: a Autarquia e os Senhores Empresários.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320 ou via e-mail:
acib@acib.pt.
Programa:
18h 00 - Abertura da Sessão
Miguel Roque Bouça – Presidente da Direcção da ACIB

A ACIB informa que foi aprovado um decreto-lei que, no
âmbito do Programa SIMPLEX, estabelece medidas de
simplificação e de acesso à propriedade industrial, e que
entre em vigor a 01 de Outubro.
O decreto-lei n.º 143/2008, de 25 de Julho, simplifica e
melhora o acesso à propriedade industrial por parte dos
cidadãos e das empresas. Para tal, foram estabelecidas
medidas que visam a redução dos prazos para a prática de
actos pelas entidades públicas competentes; a eliminação de
formalidades, com introdução de simplificações nos procedimentos; a promoção do acesso e compreensão do
sistema de propriedade industrial pelos utilizadores; o incentivo à inovação; e, finalmente, a promoção do
investimento estrangeiro através do acesso directo ao sistema de propriedade industrial português.

18h10 – Perspectiva da Câmara Municipal sobre a Z. I.
Mário João Oliveira – Presidente da CMOB
18h30 – Espaço de debate aberto a todos os participantes
19h30 – Encerramento da Sessão

Tabela de Taxas da Propriedade Industrial
A ACIB informa que está em vigor, desde 01 de Julho, a nova
tabela de taxas relativa às modalidades de Propriedade
Industrial.

Qipme Centro | Qualificação e Inovação nas PME
O QIpme Centro é um programa que se insere na Medida 3.1.1
Programa de Formação-Acção para PME, financiado pelo Programa
Operacional Potencial Humano (POPH).

Esta tabela estará em vigor até 30 de Junho de 2009 e pode ser
consultada na página do INPI – Instituto Nacional da
Propriedade Industrial:
http://www.marcasepatentes.pt/index.php?action=view&id=59&
module=newsmodule

Este programa tem como objectivos:
- Melhorar os processos de gestão das micro, pequenas e médias empresas e reforçar as competências dos seus
quadros e trabalhadores;
- Promover formação orientada para o apoio ao desenvolvimento organizacional;
- Promover o desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, através do desenvolvimento de acções
que suscitem a optimização de metodologias e processos de modernização e inovação ao nível da gestão.
A metodologia do QIpme Centro combina momentos de intervenção acção na empresa, através do
desenvolvimento de um Diagnóstico Organizacional (70h), do qual resultará um Plano de acção, com sessões de
formação temáticas (68h) articuladas com momentos de consultoria (80h), dirigida a empresários, gestores ou
quadros com elevada responsabilidade nas organizações, bem como, com acções de formação, inter e intra, para
os activos das empresas, num total de 50h por empresa.
Os destinatários deste programa são empresas com número de trabalhadores igual ou inferior a 100, cujo sector
de actividade se insiram nas seguintes CAE:
Secção A— Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca (divisão 2);
Secção B— Indústrias Extractivas;
Secção C— Indústrias Transformadoras;
Secção H— Transportes e Armazenagem
Secção J— Actividades de informação e de comunicação
Secção M— Actividades de Consultoria, Cientificas, Técnicas e Similares
Secção N— Actividades Administrativas e de Serviços de apoio (divisão 82)
Para mais informações, contacte a ACIB.

Modelo 1360 |Entrega à ACT nos serviços da área geográfica das empresas
A ACIB informa que, desde o mês de Agosto, a entrega do
Modelo 1360, referente à modalidade adoptada pelo
empregador na organização dos serviços de segurança,
higiene e saúde no trabalho, passa a ser efectuada no
serviço da ACT da área da sede da empresa ou do
estabelecimento.
De acordo com o art.º 258 da Lei n.º 35/2004, o empregador
tem a obrigação legal de notificar a Autoridade para as Condições do Trabalho, no prazo de 30 dias da sua
adopção, da modalidade seleccionada para a organização dos serviços de segurança, higiene e saúde no
trabalho, bem como das alterações que entretanto haja à mesma.
A entrega/envio da notificação da modalidade adoptada na organização dos serviços de segurança, higiene e
saúde no trabalho deve ser efectuada junto dos Centros Locais, Unidades Locais ou Unidades de Apoio aos
Centros Locais da ACT da área da sede da empresa ou do estabelecimento.
Para informação sobre o serviço da ACT com a jurisdição da área geográfica da sede da sua empresa ou
estabelecimento, consulte a página da Internet da ACT: http://www.act.gov.pt.

