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Curso de Técnico de Logística | Estágios em empresas
A ACIB, em parceria com o CEC e o IEFP, está a promover, uma acção de formação no âmbito do Programa Vida
Activa – Técnico de Logística.
Esta medida consiste numa resposta de qualificação que visa:
- Proceder ao ajustamento entre os Planos Pessoais de Emprego (PPE) e o potencial e necessidades
individuais de cada candidato, para a melhoria da sua empregabilidade;
- Potenciar o regresso ao mercado de trabalho de desempregados, através de uma rápida integração em
ações de formação de curta duração, que permitam a aquisição de competências relevantes, ou a valorização
das competências já detidas, possibilitando, sempre, a continuidade do percurso de qualificação.
Estão a frequentar esta formação desempregados, jovens e adultos, alguns deles subsidiados, registados nos
Centros de Emprego do IEFP.
O percurso de formação em sala corresponde a 200 horas, que incluem os seguintes conteúdos: Logística Introdução: 25h; Gestão de Stocks e Indicadores: 50h; Sistemas Informáticos na Gestão de Armazéns: 25h;
Coordenação de Processo de Armazenagem: 50h; Movimentação e Operação de Empilhadores: 50h.
É de referir que esta formação dá a possibilidade de cada formando de realizar um estágio de três meses nas
empresas que estiverem disponíveis para aceitarem estagiários, sem qualquer custo para a empresa.
Senhor Empresário contacte a ACIB para obter mais informações.

Nota: Para mais informações sobre os candidatos da Bolsa de Emprego, por favor contacte o GIP - Gabinete de Inserção
Profissional.
Contactos
Telefone: 231 516 761;
E-mail: gip@acib.pt

A ACIB informa que tem os seguintes serviços ao dispôr dos Associados:
fotocópias | fax | internet | aluguer de salas | aluguer de equipamento audiovisual | serviço de dobragem e envelopagem de
correspondência | venda de Livros de Reclamações | venda de Livretes Individuais de Controlo para Condutores

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

ACIB | Formação Leitura e Análise de Demonstrações Financeiras e Workshop Gestão de excelência com PNL
A ACIB vai realizar a 25 de Junho e 02 de Julho, das 09h às 13h, no Espaço Inovação em Vila Verde, uma
formação sobre Leitura e Análise de Demonstrações Financeiras e a 26 de Junho, às 19h, No Museu da Vinha
e do Vinho em Anadia, um workshop sobre Gestão de excelência com PNL.
A acção sobre Leitura e Análise de Demonstrações Financeiras será ministrada por Gilberto Carvalho e tem
como objectivos dotar os participantes dos conhecimentos necessários para efectuarem a análise dos
documentos financeiros e contabilísticos da sua empresa; calcular e analisar os principais indicadores de gestão
utilizados; analisar a situação económica e financeira da empresa, através da leitura dum balanço, da
demonstração de resultados, e da interpretação dos principais indicadores de gestão. Os principais destinatários
desta acção são empresários e gestores de PME’s, que não tenham conhecimentos financeiros, quadros
responsáveis das diversas áreas operacionais da empresa e colaboradores da área administrativa e financeira,
que necessitem de utilizar e interpretar a informação dum Balanço e duma Demonstração de Resultados e
compreender a informação transmitida pelos principais indicadores de gestão.
O workshop sobre Gestão de excelência com PNL, conduzido por Odino Almeida, visa fornecer uma
compreensão clara do que é a PNL e como lhe pode ser útil diariamente. A PNL foi pensada para aqueles que
procuram exponenciar os resultados na sua vida profissional ou pessoal. Tendo a sua origem no estudo da
excelência humana. PNL é um modelo que explica como as diferentes pessoas reagem ao mundo através de seu
pensamento, sentimento, linguagem e comportamento.

www.acib.pt

Para mais informações e/ou inscrições nestas duas actividades, contacte a ACIB.

Alteração ao Licenciamento Industrial | Sistema da Indústria Responsável (SIR)

Portugal 2020 | Concursos para Vales I&D, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação

A ACIB informa que foi publicado o Decreto-Lei 73/215, de 11 de Maio, que altera o
sistema da indústria responsável, regulado pelo Decreto-Lei 169/2015, tendo como
objectivo a simplificação, celeridade e a diminuição de custos para as empresas.
É garantida a tramitação electrónica dos procedimentos e a emissão de títulos
digitais relativos à instalação e exploração de estabelecimentos industriais e de
Zonas Empresariais Responsáveis (ZER).
Os procedimentos inerentes ao exercício da actividade industrial passam a estar
agregados neste diploma em duas categorias, consoante se trate de
estabelecimentos que careçam ou não de vistoria prévia.
O actual regime de taxas foi alterado, substituindo-se a actual taxa, de valor variável, e a que acrescem taxas
específicas sectoriais, por uma taxa efectivamente única e de valor fixo por procedimento.

Licenciamento Único Ambiental
A ACIB informa que foi aprovado o Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, que regulamenta o Regime de
Licenciamento Único de Ambiente (LUA) que entrou em vigor a 01 de Junho.
Este diploma visa a simplificação dos procedimentos dos regimes de licenciamento ambientais, contribuindo para
aliar o crescimento económico a comportamentos ambientais responsáveis numa lógica de dinamização da
economia nacional e promoção do investimento.
O regime de LUA traduz-se num procedimento de emissão do Título Único Ambiental (TUA), que constitui um título
único de todos os actos de licenciamento e de controlo prévio no domínio do ambiente aplicáveis ao pedido,
condensando toda a informação relativa aos requisitos aplicáveis ao estabelecimento ou actividade em questão, em
matéria de ambiente.
O TUA inclui a informação de base da actividade ou instalação, disponibilizada de forma harmonizada para todas as
entidades intervenientes, sendo nele inscritas todas as licenças e autorizações concedidas, bem como averbadas as
vicissitudes jurídicas das mesmas, assegurando assim o histórico desse estabelecimento ou actividade, em matéria
de ambiente.
O Regime de LUA incorpora, num único título, até dez regimes de licenciamento no domínio do ambiente
actualmente existentes, consoante os casos aplicáveis. Este regime articula-se com os diversos regimes de
licenciamento ou controlo prévio aplicáveis ao estabelecimentos ou de actividades económicas, designadamente,
com o Sistema da Indústria Responsável, com o Regime de Exercício das Actividades Pecuárias ou com o
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas.
A ACIB irá promover brevemente um seminário sobre esta temática.

Linha de Apoio à Revitalização Empresarial
A ACIB informa que está disponível, desde 27 de Abril, a Linha de Apoio à Revitalização Empresarial.
As empresas que podem beneficiar desta linha de apoio devem ser preferencialmente PME; empresas com trânsito
em julgado de sentença de homologação de Processo Especial de Revitalização (PER), com acordo formalizado no
âmbito do SIREVE ou que tenham efectuado com sucesso reestruturações de créditos mediadas pelo Mediador do
Crédito e que tenham iniciado o plano acordado de serviço de dívida há pelo menos 3 meses; e empresas que não se
encontrem em situação financeira considerada difícil.

A ACIB informa que são já conhecidas as várias fases dos concursos no
âmbito dos Vales I&D, Vale Empreendedorismo, Vale Internacionalização
das PME e Vale Inovação, iniciados a 15 de Maio e que vão decorrer em
contínuo até 31 de Março de 2016.
Os avisos publicados abrangem todas as regiões do Continente e têm como
destinatários pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob
qualquer forma jurídica, que cumpram os critérios de elegibilidade específicos para cada concurso.
No Vale Inovação são enquadráveis projectos individuais que visem a aquisição de serviços de consultoria de
inovação, em domínios relacionados com a transferência de conhecimento, inovação organizacional e de gestão,
economia digital e TIC, criação de marcas e design, protecção de propriedade industrial e intelectual, serviços de
ensaios e certificação para a qualidade e eco-inovação.
Vale Internacionalização
Direccionado para o apoio a projectos simplificados de internacionalização que visem o conhecimento e a
prospecção dos mercados internacionais de PME que não tenham iniciado o seu processo de internacionalização
ou, tendo já iniciado, não registam actividade exportadora nos últimos 12 meses em relação à data da candidatura,
através da aquisição de serviços de consultoria na área de prospecção de mercado.
O Vale Empreendedorismo é dirigido a projectos simplificados de empresas com menos de dois anos, através do
apoio à aquisição de serviços de consultoria na área do empreendedorismo que se considerem imprescindíveis na
fase de arranque das empresas, nomeadamente na elaboração de planos de negócios, bem como serviços de
consultoria na área da economia digital. São valorizados projectos em sectores de alta e média-alta tecnologia e em
bens e serviços intensivos em conhecimento.
O Vale I&D tem como objectivo contribuir para aumentar o investimento nacional em investigação e inovação,
através do apoio a projectos individuais de PME que envolvam a aquisição de serviços de consultoria em actividades
de investigação e desenvolvimento tecnológico, bem como na transferência de tecnologia.
Os apoios assumem a forma de incentivo não reembolsável, tendo por base a aplicação de uma taxa de 75% sobre
as despesas consideradas elegíveis.
No caso dos Vales Inovação, Internacionalização e Empreendedorismo, o limite máximo de despesa elegível
assume o valor de 20 mil euros. No Vale I&D, o valor máximo de incentivo por projecto é de 15 mil euros, sendo o limite
mínimo de despesa elegível de 5 mil euros.
A formalização de candidaturas é efectuada através de formulário electrónico no Balcão 2020:
https://www.portugal2020.pt/Balcao2020/.
Calendário dos concursos
Fase 1: Prazo de candidaturas: de 15-05-2015 a 15-06-2015 (19h00)
Fase 2: Prazo de candidaturas: de 15-06-2015 a 31-08-2015 (19h00)
Fase 3: Prazo de candidaturas: de 31-08-2015 a 31-10-2015 (19h00)
Fase 4: Prazo de candidaturas: de 31-10-2015 a 31-12-2015 (19h00)
Fase 5: Prazo de candidaturas: de 31-12-2015 a 31-03-2016 (19h00).

ACIB | Actividades do mês de Junho
EquiPES - IV Encontro Pegada Social

Data
20

Local
Costa Nova

Participação na Feira da Vinha e do Vinho

20 a 28

Anadia
O. Bairro

A linha de crédito no montante global de 50 M€, dispõe de dotações específicas para as seguintes linhas:
• Curto Prazo: 30 M€; • Médio Prazo: 20 M€.

Leitura e Análise de Demostrações Financeiras

24

Gestão de Excelência com PNL

26

Mais informações: http://www.iapmei.pt/resources/download/LinhaApoioRevitalizacaoEmpresarial_v1.pdf

Contacto com empresas para integração estagiários do Curso de Logística

Anadia

