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Nome: Juliana Fernandes Dias
Habilitações Literárias:
12º ano – Técnica de
Animação Sociocultural
Experiência Profissional: Administrativa,
Recepcionista

Nome: Isa Soraia Martins Cabral
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Reposição,
Atendimento ao balcão,
Ajudante Caixeiro

Nome: Tânia Cristina Lopes Rocha
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Operária fabril

Nome: Nuno Duarte Rodrigues Fontes
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: 1º Emprego

Nome: Linda Suse da Silva Ferreira
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Restauração, Empregada
de mesa e balcão

Nome: Sérgio Rafael de Oliveira Domingues
Habilitações Literárias:
Mestrado em Gestão
Industrial
Experiência Profissional: Ramo Industrial

Nome: Joana Filipa Miranda
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Serviço
Social
Experiência Profissional: 1º Emprego

Nome: Luís Carriço
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

Nome: Ricardo Manuel de Jesus Caniçais
Habilitações Literárias:
12º ano - Tecnologia
Informática
Experiência Profissional: Programador, Web
designer, Design de
comunicações, Operador
de máquina CNC,
Desenhador 3D

Nome: Ana Margarida Martins Cruz
Habilitações Literárias:
Mestrado em Tradução
e Interpretação
Especializadas
Experiência Profissional: Secretariado
Administrativo

Nome: Yordanka Stefenova Ivanova
Habilitações Literárias:
8º ano
Experiência Profissional: Limpezas, Empregada
fabril

• Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) 2014 | Preenchimento e submissão até
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10º ano
Geriatria, Agricultura
Biológica, HACCP

Nome: Ana Patrícia Gonçalves Ferreira
Habilitações Literárias:
9º ano – Curso de
Cabeleireira
Experiência Profissional: Reposição, Caixa,
Escritório,
Administrativa

Nota:
Para mais informações sobre os candidatos da Bolsa de Emprego, por favor contacte o GIP - Gabinete de Inserção Profissional
através do telefone: 231 516 761 ou via o e-mail: gip@acib.pt

A ACIB informa que tem os seguintes serviços ao dispôr dos Associados:

Março de 2015

Assembleia Geral Ordinária | Convocatória
Assembleia Geral Ordinária
Convocatória
Nos termos do parágrafo 2, 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 31 de Março de 2015 pelas 19h00m,
na sede social da ACIB, sita no Espaço Inovação, Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, tendo
como Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Relatório e Contas de 2014
2. Outros assuntos de interesse para a Associação
Nos termos do nº6 do Artigo 19º, não estando presente metade dos associados à hora marcada, a Assembleia
Geral reunirá, em segunda convocatória, 30 minutos depois, com qualquer número de associados.
Oliveira do Bairro, Fevereiro de 2015
Presidente da Assembleia Geral
Miguel Roque Bouça

Assembleia Geral Extraordinária | Convocatória
Assembleia Geral Extraordinária
Convocatória
Nos termos do nº2 do artigo 17º e do nº3 do artigo 19º dos Estatutos convoco a Assembleia Geral
Extraordinária da ACIB, Associação Comercial e Industrial da Bairrada, para reunir no próximo dia 31 de Março
de 2015, pelas 20h30m, na sede social da ACIB, no Espaço Inovação, Zona Industrial de Vila Verde, tendo
como Ordem de Trabalhos o ponto único seguinte:
- Eleição dos Corpos Sociais para o triénio 2015/2017.
Nos termos do nº6 do Artigo 19º, não estando presente metade dos associados à hora marcada, a Assembleia
Geral reunirá, em segunda convocatória, 30 minutos depois, com qualquer número de associados.

fotocópias | fax | internet | aluguer de salas | aluguer de equipamento audiovisual | serviço de dobragem e envelopagem de

Oliveira do Bairro, Fevereiro de 2015
Presidente da Assembleia Geral
Miguel Roque Bouça

correspondência | venda de Livros de Reclamações | venda de Livretes Individuais de Controlo para Condutores

Pagamento de quotas por transferência bancária
ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada
Sede:
Espaço Inovação - Z. Industrial de Vila Verde, Ap. 235 | 3770-305 Oliveira do Bairro | T. 234730320| acib@acib.pt
Delegação:
Edifício da Proximidade | Praça da Juventude | 3780-323 Anadia | T: 231516761 | anadia@acib.pt
www.acib.pt

Sr. Associado,
Se efectuar o pagamento de quotas por transferência bancária para o NIB: 0045.3210.4019.2213.0174.3 da
CCAM de Oliveira do Bairro, indique ao banco o número da factura a que se refere e comunique à ACIB a data
de efectivação da transferência bancária por fax (234 730 321) ou via e-mail (contabilidade@acib.pt) para
emitirmos a regularização contabilística da factura liquidada.

ACIB | Workshop E-mail Marketing

Candidaturas abertas a sistema de incentivo para o comércio

A ACIB, em parceria com a Liconsultores, vai promover, a 27 de Março, pelas 14h,
no Espaço Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro, um
workshop sobre E-mail Marketing.

A ACIB informa que está aberta, até 27 de Março, a segunda fase de candidaturas à medida Comércio Investe,
criada para modernizar e valorizar a oferta dos estabelecimentos abertos ao público através da aposta na inovação
e da utilização de formas avançadas de comercialização.

Esta sessão destina-se a profissionais do marketing e da comunicação e a todos os
interessados em adquirir/aprofundar conhecimentos no domínio do e-mail
marketing.

A medida visa apoiar projectos que criem factores de diferenciação e de melhoria da oferta comercial ligada ao
comércio de proximidade, especialmente concentrado nos centros urbanos, através de projectos individuais de
modernização comercial promovidos por micro ou pequenas empresas com actividade principal na divisão 47 da
CAE.

No workshop serão abordados os seguintes temas: A base de dados de contactos;
Regras e Princípios; Plataformas Online com planos-base gratuitos ou de custo
reduzido; Criar uma campanha de e-mail Marketing e Estatísticas e Análise de Resultados: taxas de sucesso,
eficácia e mapa de links.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone: 234 730 320, via o e-mail: acib@acib.pt
ou efectue a inscrição através do link:
https://docs.google.com/forms/d/1hfub9snU9GdpqsT6Xphn373Iory8JfR1KzialNQ-fyc/viewform.

O incentivo financeiro a conceder assume a natureza de incentivo não reembolsável, correspondente a 40% das
despesas elegíveis, não podendo ultrapassar o valor de 35.000€ por projecto. São consideradas despesas
elegíveis a aquisição de equipamentos para a introdução de tecnologias de informação e comunicação, a
remodelação dos estabelecimentos, aquisição de equipamento e mobiliário que se destine à área de venda ao
público, a mudança de imagem e investimentos nas áreas da decoração, design de interiores, vitrinismo,
requalificação de fachadas e aquisição de toldos ou reclamos para o exterior, entre outras despesas.
Para mais informações e/ou candidaturas, contacte a ACIB: 234 730 320 | apoioempresas@acib.pt.

Nova legislação sobre os saldos | Em vigor desde 01 de Março
A ACIB informa que, desde 01 de Março, a venda em saldos poderá realizar-se em quaisquer períodos do ano desde
que não ultrapassem, no seu conjunto, a duração de quatro meses por ano.
A venda em saldos está agora sujeita a uma declaração emitida pelo comerciante dirigida à ASAE, com uma
antecedência mínima de cinco dias úteis, através do Balcão do Empreendedor ou por qualquer outro meio
legalmente admissível, da qual conste:
- identificação e domicílio do comerciante ou morada do estabelecimento;
- número de identificação fiscal;
- indicação da data de início e fim do período de saldos em causa.
Relativamente ao âmbito, as vendas com redução de preços passam a abranger as vendas a retalho efectuadas à
distância, ao domicílio, ou por outros métodos fora dos estabelecimentos, com as devidas adaptações.
O conceito de saldos foi ajustado, tendo sido suprimidas as referências à venda em "fim de estação" e "realizada em
determinados períodos do ano". Foi ainda revogado o n.º 3 do artigo 10 que previa que “os produtos à venda em saldo
não podem ter sido objecto, no decurso do mês anterior ao início do período de redução, de qualquer oferta de venda
com redução de preço ou de condições mais vantajosas”.
Estas alterações fazem parte do novo regime jurídico de acesso e exercício de actividades de comércio, serviços e
restauração e foram publicadas no Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de Janeiro.

Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) 2014 | Preenchimento e submissão até 31 de Março
O período para o preenchimento e submissão do Mapa Integrado de Registo de Resíduos (MIRR) referente a 2014
decorre até 31 de Março.
Os sujeitos abrangidos pela obrigatoriedade de registo de dados nos termos do Artigo 48.º do Decreto-Lei n.º
178/2006, de 5 de Setembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho, poderão proceder
ao preenchimento e à submissão do MIRR através da plataforma SILiAmb, disponível através do site:
https://siliamb.apambiente.pt/login.jsp.
A Equipa da GO - AMBIENTE, com consultores e técnicos especializados na área de Engenharia do Ambiente,
assegura o preenchimento dos formulários do MIRR de cada sujeito, de acordo com o seu enquadramento legal. Os
associados da ACIB usufruem de condições preferenciais neste serviço.
Para mais informações, contacte a GOVISION: geral@govision.pt.

Relatório Único
As entidades empregadoras com um ou mais trabalhadores ao seu serviço devem elaborar, para cada um dos seus
estabelecimentos, e proceder à entrega obrigatória do Relatório Único de 16 de Março a 15 de Abril.
O Relatório Único é constituído por seis anexos e reúne informações respeitantes ao quadro de pessoal, à
comunicação trimestral de celebração e cessação de contratos de trabalho a termo, à relação semestral dos
trabalhadores que prestaram trabalho suplementar, ao relatório da formação profissional contínua, ao relatório da
actividade anual dos serviços de segurança e saúde no trabalho e ao balanço social e ainda aspectos relativos a
greves e informação sobre os prestadores de serviço.
O Relatório Único deverá ser entregue por meio informático de 16 de Março a 15 de Abril do ano seguinte à data a que
se respeita, através de acesso directo ao GEP: http://www.gep.mtss.gov.pt/destaques/ru.php.
A ACIB, através dos seus Departamentos de Higiene e Segurança e de Formação, presta esclarecimentos no
preenchimento do Anexo D e Anexo C, mediante marcação prévia.

ACIB | Actividades do mês de Março
Sessão de Esclarecimentos Comércio Investe

Data Local
02
O. Bairro

Workshop Gestão de Resíduos e preenchimento do MIRR 2014

4 e 5 Anadia e O. Bairro

Seminário Enquadramento e Alterações nos Referenciais ISO 9001 e ISO 14001 de 12
2015 - Impacto na Inovação Organizacional

O. Bairro

III Encontro de PES da Região Centro - PES & Contras Dirigentes com Direcção

28

O. Bairro

Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária

31

O. Bairro

Formação Profissional
- Utilização de Empilhadores
- Direcção Técnica e Coordenação Pedagógica
- Segurança e Saúde no Trabalho

O.Bairro
O. Bairro
O. Bairro

