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Nome: Ricardo Manuel Silva Marques
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Auxiliar de armazém, Linha
de produção de caves
Nome: Yaneth Carvalho
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

Nome: Joaquim Martins Castro
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Bancário, Comercial de
Seguros, Agricultura

Licenciatura em Gestão
Logística, Produção,
Qualidade, Higiene e
Segurança

Nome: Francisco Manuel Serrenho Dias
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional:
Fiscal Electromecânico,
projectos em água e
saneamento

Nome: Vera Lúcia Melo Soares
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Agente de Seguros, CTT,
Contabilidade

Nome: Luís Filipe de Ramos Ferreira
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Técnico de Manutenção
Industrial

Nome: Fátima José Sequeira Pereira Silva
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: 1º Emprego

Nome: Jaime Palma dos Santos André
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Escriturário

Nome: Rui Manuel de Jesus Maia
Habilitações Literárias:
9ºano
Experiência Profissional: Ferrageiro

Nome: Manuel Silva de Pinho
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Técnico de peças auto

Nome: Ricardo Daniel Silva Marques
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Cargas, Auxiliar de
armazém

Nome: Guida Maria Ferreira Pedroso
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Costureira, Dobradeira,
Vidragem

Nome: Luísa Maria Cardoso dos Santos
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Empregada de balcão,
Auxiliar de crianças, Auxiliar
de Geriatria

Nome: Susana Paula da Conceição Claro
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Marketing
Experiência Profissional: Responsável de
Marketing,
Responsável de
clientes e comunicação

Nome: Maria Sara Abrantes de Andrade
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Gestão documental, gestão
de contas correntes,
controlo de tesouraria e
facturação
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Natal 2015 da ACIB para o Comércio Local
A ACIB vai promover, durante o mês de Dezembro, várias iniciativas com o objectivo de promover o comércio
local, durante a época natalícia, em Anadia e Oliveira do Bairro.
Sorteio de Natal do Comércio Tradicional
De 01 a 31 de Dezembro, iremos realizar o Sorteio de Natal do Comércio Tradicional dos Concelhos de Anadia
e Oliveira do Bairro, que pretende promover e dinamizar o comércio tradicional, incitando os consumidores a
fazerem compras no comércio local. Este sorteio consiste na entrega de uma senha, num máximo de quatro
senhas por compra, ao cliente, por cada 10€ de compras efectuadas durante o mês de Dezembro, nas lojas
aderentes, que o habilitará ao sorteio de vários prémios.
Lojas aderentes ao Sorteio de Natal
Aliópticas (Anadia)
Atelier de Moda (Bustos)
CALCOB (Troviscal)
Congelados Moreira - Loja de Bustos (Bustos)
Electro Santos (Oliveira do Bairro)
ElectroSilvério (Bustos)
Farmácia Agrícola (Anadia)
Ginóflorista (Oliveira do Bairro)
Glam (Oliveira do Bairro)
Husqvarna - Flávio Silva (Oliveira do Bairro)
Impressão Tua (Oliveira do Bairro)
Katem (Oliveira do Bairro)
Lialsan (Oliveira do Bairro)
Mundial Óptica (Oliveira do Bairro)

Naturadélia (Oliveira do Bairro)
New Look (Oliveira do Bairro)
Nextzótica (Anadia)
Óptica Arromba (Oliveira do Bairro)
Óptica Ruivo (Oliveira do Bairro)
Ourivesaria Paraíso (Oliveira do Bairro)
Papelaria Lita (Anadia)
Pinóquio (Bustos)
Pó D'Arroz (Anadia)
Retrosaria Rosel (Bustos)
Supermercado Super Poupança (Oiã)
Supermercados Ponto Fresco (Mamarrosa/Oiã)
Vei-Gás (Anadia)
Yeap Store (Anadia)

Concurso de Montras de Natal
A ACIB vai promover também mais uma edição do Concurso de Montras de Natal, de 14 a 25 de Dezembro, em
colaboração com as Câmaras Municipais de Anadia e de 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.

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
www.acib.pt

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 10 de Dezembro de 2015 pelas
19h00m, no Auditório do Museu da Vinha e do Vinho, em Anadia, tendo como Ordem de Trabalhos:
1. Apreciação e votação do Plano de Actividades e Orçamento para 2016
2. Assuntos de Interesse da 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, Novembro de 2015
Presidente da Assembleia Geral
Miguel Roque Bouça, Engº

ACIB | Seminário sobre as alterações à norma ISO 9001: 2015 e o impacto nos Sistemas de Gestão da Qualidade
A nova versão da norma de sistemas de gestão da qualidade (ISO 9001) já foi
publicada, tendo as organizações até Setembro de 2018 para procederem às
alterações dos seus sistemas.
Para ajudar as empresas a perceber o impacto das alterações nos seus sistemas de
gestão, a ACIB - Associação Comercial e Industrial da Bairrada vai promover um
seminário subordinado a este tema, no dia 15 de Dezembro, pelas 14h, no Espaço
Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro.
O seminário contará com a presença de Cláudia Rosas, da APCER, que abordará
as alterações à norma e de Marta Ferreira, do CTCV, que explicará as mudanças e as etapas de transição para as
empresas certificadas.
Para mais informações e/ou inscrições, contacte a ACIB através do telefone 234 730 320 ou via o e-mail:
acib@acib.pt.

Comunicação de Inventário de Existências à Autoridade Tributária
A ACIB informa que a comunicação do Inventário de Existências é feita no site e-fatura. Após autenticação, acedese à comunicação dos inventários.
Como comunicar?
A comunicação pode ser feita em ficheiro de texto com os campos separados por ponto e vírgula, ou em formato
xml, podendo-se submeter um ou mais ficheiros. É necessário carregar em “Submeter” para iniciar o processo de
validação. Depois da validação, é gravado no computador do cliente um ficheiro único que reúne a informação
enviada à AT.
Quem deve comunicar?
Devem proceder à comunicação as pessoas, singulares ou coletivas, que tenham sede, estabelecimento estável
ou domicílio fiscal em território português, que disponham de contabilidade organizada e que estejam obrigadas à
elaboração de inventário.
Dispensa de comunicação
As empresas com um volume de negócios do ano anterior ao da comunicação inferior a 100.000 euros estão
dispensadas de fazer a comunicação dos inventários. As empresas sem existências obrigadas a comunicar o
Inventário por a lei, declaram apenas no site e-fatura que não têm existências (opção “Não possuo existências”,
seguida de “Submeter”).
Qual o prazo de comunicação?
O prazo de comunicação é até dia 31 de Janeiro do ano seguinte. As pessoas que escolhem um período de
tributação diferente do ano civil têm de fazer a comunicação até ao final do primeiro mês seguinte ao final desse
período.

Regime jurídico de segurança contra incêndios | Primeira alteração
A ACIB informa que foi publicada em Diário da República, a 09 de Outubro, a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
220/2008, de 12 de Novembro, referente ao regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios.
Esta alteração advém da necessidade de proceder a alguns ajustamentos, identificados quer pela Autoridade
Nacional de Protecção Civil (ANPC), quer por uma comissão de acompanhamento constituída por peritos
representantes de várias entidades.
A reformulação passa pela clarificação de alguns aspectos do articulado, pela correcção de erros ou gralhas e
pela harmonização de requisitos técnicos, sem comprometer os aspectos basilares da legislação.

Rendas | Actualização para 2016
O coeficiente de actualização anual das rendas foi publicado no Diário da República o Aviso nº 10784/2015, de 23 de
Setembro, determinando que o coeficiente a vigorar no ano civil de 2016, é de 1,0016.
Assim, a actualização das rendas por esta via, deverá, como é habitual, ser comunicada aos inquilinos por meio de
carta registada com aviso de recepção, remetida com uma antecedência mínima de 30 dias relativamente ao
vencimento da renda que se pretende actualizar.

Regime Extraordinário para a Regularização de Actividades Económicas | Até 02 de Janeiro de 2016
O Regime Extraordinário para a Regularização de Actividades Económicas (RERAE) publicado a 04 de Novembro
de 2014, através do Decreto-Lei nº 165/2014, visa criar um quadro legal de suporte à avaliação da regularização de
um conjunto significativo de unidades produtivas que, até à data, não dispõem de título de exploração ou de
exercício de actividade válido.
O âmbito de aplicação deste diploma abrange três tipos de situações:
- Estabelecimentos que não dispõem de qualquer título de exploração ou de exercício;
- Estabelecimentos que dispõem de título de exploração ou de exercício desactualizado face às actividades
desenvolvidas actualmente;
- Estabelecimentos que dispõem de título válido, mas cuja alteração e ampliação não é compatível com os
instrumentos de gestão territorial ou com servidões e restituições de utilidade públicas.
As actividades económicas abrangidas são industriais, pecuárias, operadores de gestão de resíduos, explorações
de revelação e aproveitamento de massas minerais (pedreiras), explorações de aproveitamento de depósitos
minerais (minas) e instalações de resíduos da indústria extractiva.
De referir que em qualquer dos casos, o requerente deve demonstrar que desenvolve ou desenvolveu a sua
actividade há, pelo menos, dois anos e que à data da apresentação do pedido se encontra em actividade ou cuja
actividade tenha sido suspensa há menos de um ano ou se encontre suspensa por autorização da entidade
licenciadora por um período máximo de 3 anos.
No sentido dessa regularização extraordinária, o RERAE envolve as entidades da Administração Central no sentido
de emitirem uma deliberação única, em Conferência Decisória (CD), sobre as adaptações das servidões
administrativas e restrições da utilidade pública; a administração local, como entidade activa no processo, para que
intervenha nas propostas que envolvam a alteração, revisão, elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do
Território (PMOT); e as empresas para que tenham a possibilidade de normalizar o seu funcionamento ou
instalações, mantendo a actividade económica.
Em momento prévio à apresentação de pedido de regularização, os operadores estão obrigados à obtenção, junto
do Município competente, de uma declaração que ateste o interesse público municipal do projecto, constituindo esta
declaração um elemento instrutório do pedido.
Para mais informações, contacte a ACIB.

ACIB | Actividades do mês de Dezembro
Sorteio de Natal 2015

Data
01 a 31

Local
Anadia e O. Bairro

Assembleia-Geral Ordinária

10

Anadia

Jantar Debate PME Portuguesas – Enfrentar Desafios para Crescer

10

Anadia

Concurso Montras de Natal 2015

14 a 25

Anadia e O. Bairro

Animação de Natal

12 e 19

Anadia e O. Bairro
jjj

Formação Profissional
- Segurança na Utilização de Empilhadores

