Anadia

Bolsa de Emprego | Outubro de 2016
Nome: Tatiana de Castro
Habilitações Literárias:
Experiência Profissional:

Biomedicina –
Especialização em Análises
Clínicas, Gestão – Brasil
Administrativa - Financeira

Outubro de 2016
Nome: Sandrina Maria da Costa Gama
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Comércio
Experiência Profissional: Gestão de clientes e
gestão de compras

Nome: Maria José Pinto Rodrigues
Habilitações Literárias:
12º ano
Experiência Profissional: Técnica Administrativa

Nome: Joana Bárbara Saraiva Grilo
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Empregada de mesa

Nome: Raquel Sofia da Silva Monteiro
Habilitações Literárias:
9º ano – Curso de Agricultura
Experiência Profissional: Limpezas, Agricultura, Linha
de Montagem, Linha de
Enchimento - Cones

Nome: Maria do Rosário Ferreira Santiago
Habilitações Literárias:
Licenciatura em
Marketing
Experiência Profissional: Comercial, Recepcionista
e Administrativa

Nome: Márcia Alexandra Miranda Souto
Habilitações Literárias:
Mestrado em Toxicologia e
Ecotoxicologia
Experiência Profissional: O p e r a d o r a d e c a i x a ,
Explicadora de ciências,
Fisico-química, Matemática,
Biologia e Geologia

Nome: Ana Gaspar
Habilitações Literárias:

Nome: Joaquim Soares de Magalhães
Habilitações Literárias:
9º ano
Experiência Profissional: Construção Civil, Ajudante
d e S o l d a d o r, A j u d a n t e
de Cozinha, Construção
Metálica – Estrangeiro
Nome: Elsa Maria Santos Costa de Oliveira
Habilitações Literárias:
Licenciatura em Direito
Experiência Profissional: Área Administrativa

Experiência Profissional:

Licenciatura
Animação Social
Formadora,
Coordenadora,
Mediadora,
Administrativa
Empresarial

em

Nome: Paulo Ferreira Bandarra
Habilitações Literárias:
Curso de Especialização
Tecnológica - Electrónica
e Automação – 12º ano
Experiência Profissional: A s s i s t e n t e T é c n i c o ,
Manutenção de
e q u i p a m e n t o s
electrónicos e industriais
de energia, Gestão e
apoio logístico,
orçamentação

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

Oliveira do Bairro

ACIB | Plano de Formação Profissional e Seminários para Outubro
A ACIB vai promover vários
seminários e formações durante
Outubro, que irão decorrer na
sede da Associação, em Oliveira
do Bairro, e na delegação, em
Anadia.
Seminários:
- Segurança Rodoviária
Ocupacional, 12 de Outubro, O.
Bairro;
- Manutenção Lucrativa, 27
de Outubro, O. Bairro.
Acções de formação:
- SNC 2016 – Mudanças
decorrentes do Decreto-lei
n.º98/2015 - Certificada pela
OCC, 14 de Outubro, 08h, O.

Bairro;
- Higiene e Segurança
Alimentar para Manipuladores
de Carnes – Renovação |
Cartão de Manipulador, 17 de
Outubro, 04h, O. Bairro;
- Formação Pedagógica de
Formadores, 17 de Outubro,
90h, O. Bairro.
- Primeiros Socorros, 20 de
Outubro, 20h, O. Bairro;
- Higiene e Segurança
Alimentar para Manipuladores
de Carnes – Iniciação | Cartão
de Manipulador, 24 de
Outubro, 16h, O. Bairro;
- Segurança no Combate a
Incêndios, 28 de Outubro, 16h,
O. Bairro;

- Benefícios e Aplicação do
C o a c h i n g
n o
Desenvolvimento Pessoal, 29
de Outubro, 24h, Anadia.
A participação nestas acções e
seminários é considerada para
efeitos do cumprimento do
dever de formação contínua a
cargo da entidade empregadora
(art.º 131 da Lei 7/2009 de 12 de
Fevereiro).
Para mais informações e/ou
inscrições, contacte a ACIB
através do telefone 234 730 320
ou via o e-mail: acib@acib.pt.//

Novos concursos do Portugal 2020 | Internacionalização, Qualificação e Desenvolvimento Tecnológico das Empresas
A ACIB informa que estão abertos, até 31 de Outubro, três concursos do Compete 2020.
Internacionalização das PME
Este concurso visa alargar a base exportadora nacional. Serão concedidos incentivos a projectos
que reforcem a capacitação empresarial das PME para a internacionalização e que aumentem a
qualificação específica dos activos em domínios relevantes para a estratégia de inovação,
internacionalização e modernização das empresas.
Qualificação das PME
Com o objectivo de promover a competitividade das PME e a sua capacidade de resposta ao
mercado global é também aberto o concurso do sistema de incentivos à qualificação das PME. São
susceptíveis de apoio os projectos com investimentos de reforço das capacidades de organização
e gestão das PME e de qualificação específica dos activos em domínios relevantes para a
estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas.
Acções colectivas de internacionalização
Este sistema de apoio tem como objectivo apoiar projectos que desenvolvam ou reforcem
estratégias colectivas de internacionalização direccionadas a PME, através de campanhas
colectivas de promoção internacional e de identificação de oportunidades e constrangimentos de
acesso a novos mercados.
A ACIB informa que as empresas que pretendam candidatar-se ao Portugal 2020, terão
obrigatoriamente de ter o seu processo de Licenciamento Industrial instruído ou regularizado. A
ACIB apoia as empresas no processo de decisão, enquadramento e acompanhamento de uma
possível candidatura, ou para a instrução do processo de Licenciamento Industrial.
Consulte os avisos dos concursos e candidate o seu projecto no Balcão 2020.//

Actualização do montante das rendas | Aumento será de 0,54%
O coeficiente de actualização anual dos diversos tipos de
arrendamento urbano (habitação, comércio, indústria e
exercício de profissão liberal) e rural para vigorar em 2017 será
fixado em 1,0054, representando um aumento de 0,54%.
Este aumento das rendas no próximo ano segue-se à subida
de 0,16% aplicada em 2016 e ao congelamento verificado em
2015 em virtude da variação negativa do índice de preços,
excluindo a habitação, registado nesse ano.//

Simplex + | Medidas na área do Trabalho e Segurança Social
Do programa Simplex + constam algumas medidas na área do trabalho e emprego, protecção social,
segurança social e obrigações declarativas com o objectivo de simplificar os processos e resolver alguns
constrangimentos.//
Designação e descrição da medida
Cobrança de dívida na Segurança Social
Disponibilizar online as seguintes funcionalidades:
- consulta da situação contributiva e gestão da dívida;
- informação, consulta e gestão de planos de pagamento de dívidas;
- troca de informações com o Banco de Portugal, evitando a penhora de todas as
contas bancárias (quando não seja necessário) e simplificando o levantamento de
penhoras.

Prazo

1º trimestre de
2017

Regime de reembolso de impostos sobre combustíveis para as empresas de transportes de mercadorias
A ACIB informa que foi
publicada, a 08 de Setembro, a
Portaria nº 246-/2016 que
regulamenta o regime de
reembolso parcial de impostos
sobre os combustíveis para
empresas de transportes de
mercadorias.
O reembolso parcial depende da
verificação cumulativa dos
seguintes requisitos:
a) Registo e comunicação do
abastecimento através de
sistema certificado;
b) Abastecimento em posto
de combustível ou instalações
de consumo próprio autorizados
para efeitos do presente regime;
c) Elegibilidade da viatura e
do adquirente do combustível
para beneficiarem deste regime;
d) Cumprimento dos limites
máximos por viatura;
e) Abastecimento com
gasóleo marcado, quando
aplicável.
Apenas são elegíveis para
reembolso parcial os
abastecimentos destinados a
serem utilizados como
carburantes em veículos
tributados na categoria D do
Imposto Único de Circulação
(IUC), ou veículos equivalentes
de outros Estados membros da
União Europeia, com um peso
total em carga igual ou superior a
35 toneladas.
O presente regime apenas é
aplicável aos abastecimentos
até ao limite máximo de 30 000
litros por viatura e por ano civil.

A utilização dos sistemas de
registo de abastecimentos, para
efeitos de reembolso parcial,
está sujeita à sua certificação
prévia pela Autoridade Tributária
e A d u a n e i r a ( AT ) , a p ó s
demonstração do cumprimento
dos seguintes requisitos:
a) Sistema de controlo interno
que assegure a veracidade dos
dados transmitidos à AT;
b) Condições tecnológicas
para cumprimento das
comunicações electrónicas
previstas na portaria;
c) Utilização de um
identificador específico por
adquirente e por viatura,
designadamente, através de
«cartões frota» associados à
matrícula da viatura.
Os abastecimentos devem ser
comunicados electronicamente,
através da transmissão dos
seguintes dados:
a) Código do estabelecimento;
b) Data e hora;
c) Nº de litros abastecidos;
d) Preço de venda;
e) Número de Identificação
Fiscal (NIF);
f) País emissor do NIF ou do
número de identificação em
sede de imposto sobre o valor
acrescentado;
g) Matrícula do veículo;
h) País emissor da matrícula;
i) Quilometragem da viatura no
momento do abastecimento;
j) Número da factura ou
documento equivalente;
k) Data da factura ou
documento equivalente;
l) O número do «cartão frota»

ou outro mecanismo de controlo
individualizado por viatura
utilizado no registo dos
abastecimentos;
m) Peso total em carga
permitido da viatura, quando
matriculada noutro Estado
membro
n) Tipo de combustível
abastecido.
Os dados têm de ser
transmitidos à AT até ao dia 15
do mês seguinte ao
abastecimento, sendo o
pagamento do reembolso
efectuado até três meses após a
data da comunicação do
abastecimento, para o IBAN
constante do cadastro de
contribuintes da AT.
O presente regime é ainda
aplicável aos abastecimentos a
depósitos localizados em
instalações de consumo próprio
autorizados das empresas
abrangidas, exclusivamente
destinados ao subsequente
abastecimento dos veículos
elegíveis.
Esta portaria entra em vigor a 01
de Janeiro de 2017, mas a 15 de
Setembro iniciou-se um período
experimental com base nas
vendas realizadas nos postos de
abastecimento de combustíveis
localizados nas seguintes áreas
piloto:
- Concelhos de Almeida, da
Guarda, Elvas, Estremoz,
Serpa, Beja, Bragança e de
Macedo de Cavaleiros.//

Balcão Único do Emprego
Concentrar num único espaço físico e/ou plataforma digital todas as interacções dos
cidadãos desempregados nos processos de procura activa de emprego e de formação
profissional, bem como dos empregadores nos processos de selecção e contratação
de novos colaboradores, ou de reconversão e adaptação de recursos humanos.
Relatório único + simples
Facilitar e simplificar o processo de preenchimento do Relatório Único pelas
empresas, relativamente aos trabalhadores, através do pré-preenchimento de alguns
dos seus campos com informação já disponível na Administração Pública. A medida
inclui a eliminação do anexo F (prestadores de serviços).
Declaração de Remunerações para a Segurança Social Interactiva
Disponibilizar online as seguintes funcionalidades:
- consulta das qualificações de trabalhadores;
- validação online da Declaração de Remunerações;
- área de mensagens;
- agenda com datas relevantes para contribuintes e beneficiários;
- relações de representação, identificando os representantes das empresas com
autorização para se relacionarem com a Segurança Social em seu nome.
Declaração Mensal de Remunerações para as finanças automática
Operacionalizar e ampliar o pré-preenchimento da Declaração Mensal de
Remunerações (DMR) com os dados do mês anterior, reduzindo o tempo que as
empresas passam a preencher a DMR.//

1º trimestre de
2018

1º trimestre de
2018

4º trimestre de
2016

4º trimestre de
2016

Actividades do mês de Outubro
Data Local
Seminários Segurança Rodoviária Ocupacional

12

O. Bairro

Workshop Manutenção Lucrativa

27

O. Bairro

Formação Profissional
- SNC 2016 – Mudanças decorrentes do Decreto-lei n.º98/2015
- Higiene e Segurança Alimentar para Manipuladores de Carnes – Renovação | Cartão de
Manipulador
- Formação Pedagógica de Formadores
- Primeiros Socorros
- Higiene e Segurança Alimentar para Manipuladores de Carnes – Iniciação | Cartão de
Manipulador
- Segurança no Combate a Incêndios
- Benefícios e Aplicação do Coaching no Desenvolvimento Pessoal

O. Bairro
O. Bairro
O. Bairro
O. Bairro
O. Bairro
O. Bairro
Anadia

