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Bolsa de Emprego | Novembro 2008
Nome: Liliana Rodrigues Simões
919 114 501
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Comunicação
Experiência Profissional: Mediadora Imobiliária;
Operadora de Loja
Nome: Sofia Alexandra Dias Ferreira
916 998 038
(
atendimento ao
Habilitações Literárias:
9º Ano
p
úblico); Estágio
Experiência Profissional: Empregada de
curricular
num jornal
Escritório
regional
Nome: Anónima
234 747 500
Nome: Fátima Ramos Nascimento
912 404 720
Habilitações Literárias:
9º Ano
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Experiência Profissional: Administrativa; Fiel
Técnico Superior de
Armazém; Papelaria;
Secretariado
Restaurante
Experiência Profissional: A u x i l i a r d e e s t u d o
acompanhado; Auxiliar
Nome: Sandra Isabel Cardoso Simões
919 482 743
de acção educativa;
Habilitações Literárias:
9º Ano
Recepcionista numa
Experiência Profissional: Pastelaria
unidade hoteleira
Nome: Ana Elisabete Correia de Sousa 913 684 089
Nome: Rodrigo Serra Teixeira
919 128 878
Habilitações Literárias:
12º ano
Habilitações
Literárias:
L
i
c
e
n
c
i
atura em
Experiência Profissional: Animação sócio cultural
Comunicação
Nome: Sandra Gomes de Castro
967 266 024 Experiência Profissional: E s t á g i o c u r r i c u l a r
num jornal regional;
Habilitações Literárias:
12º ano
Direcção de Marketing
Experiência Profissional: Contabilidade
e Comunicação;
C o n t r o l o d e
Nome: Ariana Alexandra Alegre Botelho
916 714 314
Q u a l i d a d e ;
Habilitações Literárias:
12º Ano
Reposição; Armazém;
Experiência Profissional: 1º Emprego
Compras
Nome: Paula Maria Silva Pedreiras
932 550 023
Nome: Susana Barros
917 796 099
Habilitações Literárias:
12º Ano
Habilitações
Literárias:
Licenciatura
em
Experiência Profissional: Contabilidade; (Bom
Cerâmica
Inglês/Francês, escrito e
Experiência Profissional: Técnica Cerâmica;
falado)
Docente; Formadora
Nome: Sandra Silva Teixeira Seabra
965 155 366
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Contabilidade
Nome: Liliana Sofia Ferreira da Silva
917 965 094
Habilitações Literárias:
9º Ano
Experiência Profissional: Operadora de Caixa

Nome: Ana Luísa Neves Moura Ferreira 926 237 616
Habilitações Literárias:
12º Ano
Experiência Profissional: Gestão do Ambiente

Assembleia Geral Ordinária | Convocatória
Nos termos do parágrafo 1, do nº2 do artigo 19º dos Estatutos convoco a Assembleia Geral Ordinária da
ACIB, Associação Comercial e Industrial da Bairrada, para reunir no próximo dia 18 de Novembro de 2008
pelas 18h30m, na sede social da ACIB, no Espaço Inovação, Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do
Bairro, tendo como Ordem de Trabalhos:
1.Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2009
2.Assuntos de Interesse da Associação
Nos termos do nº6 do Artigo 19º, não estando presentes metade dos associados à hora marcada, a
Assembleia Geral reunirá em segunda convocatória, 30 minutos depois, com qualquer número de
associados.
Oliveira do Bairro, 3 de Novembro de 2008

Presidente da Assembleia Geral
Fernando Silva, Engº

Mapas de Quadro de Pessoal
A ACIB informa que, de acordo com a Lei 35/2004, de 29 de
Julho, o prazo de entrega dos mapas do Quadro de Pessoal 2008,
decorre durante o mês de Novembro.
A entrega por meio informático (correio electrónico, diskette ou
CD-ROM) é obrigatória para os empregadores com mais de 10
trabalhadores, devendo conter toda a informação referente à
entidade empregadora, ou seja, os dados da empresa, de todos
os estabelecimentos e dos respectivos trabalhadores, incluindo
os estrangeiros e apátridas, referentes ao mês de Outubro
anterior.
As aplicações de preenchimento e validação, assim como a consulta dos Instrumentos de Regulamentação
Colectiva de Trabalho aplicável aos trabalhadores de cada estabelecimento estão disponíveis na página da
Internet do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social:
http://www.dgeep.mtss.gov.pt.
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Os mapas de Quadro de Pessoal entregues nos serviços regionais da Autoridade para as Condições de
Trabalho (ACT), nos Centros Locais e Unidades Locais (ex-delegações e sub-delegações da IGT), em
diskette, CD-ROM, ou papel, serão posteriormente enviados directamente pela ACT ao GEP. Os Quadros
de Pessoal que sejam enviados por via electrónica directamente ao GEP, serão por este remetidos
posteriormente à ACT.

Mais crédito bonificado para PME
A ACIB informa que, no seguimento do rápido esgotamento da linha de
crédito lançada no passado mês de Julho, o Governo anunciou uma nova
linha de crédito bonificado destinada às pequenas e médias empresas: a
PME Investe II.
A taxa de juro a suportar pelas empresas corresponderá à Euribor a 3
meses menos 0,5 pontos percentuais e o capital de cada operação será
garantido, até 50%, por uma Sociedade de Garantia Mútua.

Subsídio de Natal
O subsídio de Natal, frequentemente designado de "13º mês", consiste numa
retribuição adicional, que os trabalhadores recebem até 15 de Dezembro de
cada ano, cujo valor é igual ao da retribuição mensal, conforme definido no artigo
2º do Decreto-Lei Nº 88/1996.
Valor por inteiro e valor proporcional
Os trabalhadores têm direito a subsídio de Natal de valor igual a um mês de
retribuição, que será pago até 15 de Dezembro de cada ano.
O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
- No ano de admissão do trabalhador;

O prazo máximo da operação de financiamento continua a ser de 4 anos (5 anos para as empresas com
estatuto de PME Líder), beneficiando as empresas de um período de carência de 18 meses.
O montante global da linha de crédito é de mil milhões de euros, tendo sido estabelecidos plafonds em
termos de distribuição sectorial (com linhas específicas para os sectores do comércio e restauração) e
regional (diferenciando as empresas localizadas nas regiões de Lisboa e Algarve das restantes regiões).
São consideradas como elegíveis as operações de financiamento destinadas a novo investimento e a
aumento de fundo de maneio associado ao incremento da actividade, embora neste último caso tenham
sido impostos limites (35% do total da operação para o sector do comércio e 30% para as restantes
situações) e excluídas as operações localizadas nas regiões de Lisboa e Algarve (excepto para o
comércio).

- No ano da cessação do contrato de trabalho, por qualquer forma;
Para mais informações, consulte a página da Internet do IAPMEI: www.iapmei.pt
- Em caso de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado.

Centro de Arbitragem de Conflitos de Propriedade Industrial
IRC | Regime simplificado para PME’s suspenso
A ACIB informa que o regime simplificado do IRC para as PME será
suspenso a partir de 2009, deixando as empresas de poder optar pelo
regime simplificado, embora quem estiver abrangido pelo prazo dos três
anos de opção, pode manter esta forma de tributação até completar aquele
período.
O regime não é revogado, é apenas suspenso até à criação de um regime de
determinação do lucro tributável simplificado com normas mais simples para
as empresas de pequena dimensão que exerçam actividades comerciais,
industriais ou agrícolas.

Guia de transporte de resíduos de construção e demolição
A ACIB informa que entrou em vigor, no passado mês de Junho, a
Portaria 417/2008, que aprova os modelos de guias de
acompanhamento de resíduos para o transporte de resíduos de
construção e demolição (RCD).
De acordo com a portaria, o transporte de RCD deve ser
acompanhado de guias de acompanhamento de resíduos, cujos
originais devem ser mantidos pelo transportador durante um
período mínimo de três anos, sendo que os destinatários dos RCD
devem manter, também durante três anos, as cópias das guias.
Estes modelos estão disponíveis na página da Internet da Agência Portuguesa do Ambiente:
http://www.apambiente.pt

A ACIB informa que já está em funcionamento o Centro de Arbitragem
de Conflitos de Propriedade Industrial -ARBITRARE- que tem como
finalidade resolver litígios relacionados com Propriedade Industrial,
Firmas, Denominações e endereços de domínio “.pt”.
Através do ARBITRARE podem ser resolvidos conflitos em matéria de
Patentes entre dois particulares; conflitos em matéria de marcas entre um particular e o serviço público
competente para proceder ao registo; conflitos em matéria de firmas entre dois particulares e conflitos em
matérias de firmas entre um particular e o serviço público competente para proceder ao registo.
Os conflitos poderão ser apresentados através da Internet na página: http://www.arbitrare.pt.

Prémio Mercúrio - “O melhor do Comércio”
A ACIB informa que estão abertas, até 31 de Janeiro, as
candidaturas ao “Prémio Mercúrio – O Melhor do Comércio”,
que visa dignificar as profissões de comércio e premiar o que
de melhor se faz no sector.
O Prémio Mercúrio distingue pessoas e empresas pela
sua prestação nas seguintes categorias: Prémios Mercúrio Empresas (Lojas com História; Comércio
Alimentar; Comércio Não Alimentar; Comércio Online e Novos Conceitos), Prémios Mercúrio
Personalidades (Formação & Carreira Profissional; Jovem Empresário e Personalidade do Ano) e Prémio
Mercúrio Prestígio.
As candidaturas podem ser efectuadas até 31 de Janeiro e o regulamento de candidatura está disponível na
seguinte página da Internet: www.premiomercurio.pt.
A Gala de entrega dos Prémios Mercúrio está agendada para Maio de 2009, em Lisboa.

