editorial
Caros Associados
A ACIB completa 125 anos
com inegável energia e serviço dedicado aos Associados. São 125 anos nos quais
fizemos a diferença, marcámos caminhos e novas formas de estar. Foram muitos os que ao longo deste
período deram o melhor
pela ACIB e que por isso
merecem o nosso reconhecimento.
Em cerimónia que organizámos nos Paços do Concelho
quiseram os Órgãos Sociais
reafirmar o seu carácter de
defensora dos interesses
do Comércio e da Indústria,
mostrando que a ACIB hoje
como há 125 anos visa promover o desenvolvimento
económico da região com
base na potenciação do papel dos seus Associados.

Este também é o momento
para agradecer a renovação
da confiança que os Associados depositaram nesta
equipa ao subscrever e eleger os Órgãos Sociais para
o novo período do Quadriénio 2015-2019. A lista foi
subscrita por 433 colegas
Associados numa demonstração única de unidade,
mas também de firmeza
quanto ao passado e ao futuro.
Como sempre temos demonstrado, e com acções
concretas, a ACIB continuará a ser o pilar da defesa e
da dinamização das empresas que representa.
O Presidente
João Albuquerque

ACIB reafirma papel de defensora
do comércio e da indústria em dia de
comemoração dos 125 anos da instituição
A ACIB assinalou o início das comemorações dos
125 anos de existência em
cerimónia solene nos Paços
do Concelho, local onde há
precisamente 125 anos foi
criada a instituição. Recriar
o ato constitutivo de 1890
foi o propósito da cerimónia, que juntou, na Sala de
Reuniões, representantes de
várias associações comerciais e de várias entidades
do concelho.
Para o presidente da
ACIB, João Albuquerque, o
local escolhido e o modo
como a cerimónia foi conduzida teve como objetivo assinalar a efeméride “de uma
forma especial”, envolvendo
as entidades com as quais a
ACIB trabalha no quotidiano. “São entidades parceiras
em Barcelos, que colaboram

connosco e com quem nós
colaboramos. Entidades que
fazem a rede de parceiros no
concelho. Já a escolha do espaço municipal para esta comemoração reafirma aquilo
que foi a vontade, em 1890,
de criar uma associação de
classe destinada a defender
os interesses do comércio e
da indústria. Passados 125
anos, é isso que estamos a
fazer e é importante centrarmo-nos e reafirmarmos esse
papel”.
“É um momento histórico para a ACIB”, terminou o
presidente, João Albuquerque, não sem antes deixar
uma palavra de agradecimento ao presidente da
autarquia, Miguel Costa Gomes, pelos 38 anos em que
este esteve ligado à instituição a vários níveis. “Con-

tudo, certamente o vínculo
afetivo continuará”, colmatou João Albuquerque.
Por seu turno, o presidente da Assembleia Municipal, Duarte Nuno Pinto,
fez questão de destacar que
para além do “papel primordial” que tem para o comércio e a indústria, a ACIB tem
desenvolvido um “papel
crucial” a nível de formação,
“mostrando uma enorme
preocupação em preparar
profissionais adequados às
exigências do mercado de
trabalho”.
Já para o presidente da
autarquia, Miguel Costa Gomes, a cerimónia teve um
significado especial, devido aos cargos exercidos na
ACIB, enquanto defensor
acérrimo das empresas locais. “Foi nesta instituição

que me formei, adquiri conhecimentos e lutei por
uma classe que tanto merece ainda hoje”, afirmou o
autarca, acrescentando que
a ACIB tem feito “um trabalho excelente” sendo mesmo uma “referência local e
nacional”, pelo papel que
tem desenvolvido.
Miguel Costa Gomes
deixou também um voto de
confiança e incentivo para
os elementos dos órgãos sociais da instituição: “Os tempos que se avizinham não
serão nada fáceis, mas conheço bem estes dirigentes,
do empenho e da responsabilidade que todos empregam nas suas funções”, por
isso, colmatou o autarca, “a
instituição fará um percurso
tão rico como os passados
125 anos”.

Ministro da Economia, CIP e CCP na
apresentação dos órgãos sociais da ACIB
Nesta Cerimónia foram feitos pedidos para mais
apoios às empresas
Os novos órgãos sociais
da ACIB foram apresentados
em Sessão Solene no passado dia 9 de Dezembro, no
Teatro Gil Vicente, em Barcelos. Esta cerimónia juntou

pela primeira vez o Ministro
da Economia e dois grandes
parceiros sociais: a CIP e a
CCP. João Albuquerque, Presidente da ACIB, espera que
“o novo Governo retome um

caminho de parcerias no que
se refere ao Portugal 2020 e
que o trabalho com as empresas se volte a fazer através
das associações comerciais e
industriais”.

As personalidades presentes e as que intervieram
na Cerimónia felicitaram
os novos Órgãos Sociais e
disponibilizaram-se para cooperar.

João Albuquerque

Manuel Caldeira Cabral

Mais do que uma cerimónia de tomada de posse, pretendeuse que fosse um “momento de reflexão associativa com o objectivo de salvaguardar o papel de interface e apoio das associações comerciais e industriais às empresas, nomeadamente,
na execução do programa e medidas do Portugal 2020”. O
Presidente da ACIB sublinhou a actualidade e disse que “é crucial para o Movimento Associativo Empresarial apresentar um
plano de exigências ao novo Governo que fomente o reforço
da competitividade da economia e empresas do país”.

O Ministro da Economia, realçou o papel preponderante das
associações e suas confederações no apoio às empresas e da
determinação do Governo em seguir esse mesmo objectivo.
Apontou o reforço da transferência de tecnologia das universidades e centros tecnológicos para as empresas e a recuperação do “simplex”, ou seja simplificar a burocracia e reduzir
os encargos administrativos das empresas. Relativamente
aos apoios financeiros afirmou: “Os fundos não podem
esperar, as empresas não podem esperar, os trabalhadores
e os portugueses não podem esperar por 2017 para que o
investimento comece a crescer.

João Vieira Lopes

António Saraiva

Miguel Costa Gomes

João Pontes

A CCP, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, através do seu presidente João Vieira Lopes,
defende uma maior dinamização do apoio às empresas
e um conjunto de regras fiscais facilitadoras do trabalho
das empresas. “A redução da
burocracia fiscal é ainda mais
importante do que as mexidas nos impostos”. Apelou
ainda para: “É preciso olhar
seriamente para a justiça,
nos seus prazos e processos,
para que esta não seja um
entrave ao funcionamento
da economia”.

O presidente da CIP, António
Saraiva, defendeu o reforço
dos factores de competitividade, nomeadamente, na
redução da burocracia, dos
custos energéticos e de uma
política fiscal mais amiga do
investimento.
Considerou
que “depois de um período de turbulência política,
importa que o Governo
concretize a confiança e estabilidade necessárias ao
investimento, pois só com
crescimento é possível concretizar as aspirações sociais
do país. O país tem uma
carga elevada de impostos
sobre as empresas e as famílias, que esperamos possa ser
aliviada”.

O Presidente da Câmara Municipal afirmou que “o Ministro da Economia tem noção
das dificuldades que o sector
empresarial atravessa, e que,
com o seu empenho, será
naturalmente a grande ponte com o sector empresarial,
através do sector associativo”. Lembrou que conhece
bem a equipa dos órgãos
sociais actuais, e sabe do seu
valor. Dirigindo-se ao Ministro afirmou que “o sector empresarial é que produz riqueza, é que cria emprego, é que
paga impostos, e que os empresários não querem facilitismo mas sim que o Estado
seja um parceiro e cumpra o
seu papel de regulador”.

O Presidente da Assembleia
Geral da ACIB, depois de
saudar todos os presentes,
disse que “estes órgãos sociais foram eleitos num processo eleitoral que decorreu
com normalidade e que veio
consolidar o projecto desta
equipa. Este é um momento
especial de encontro com os
nossos mais directos parceiros e um ponto de partida
para um novo mandato”. Reforçou que “a ACIB está empenhada em continuar com
um caminho de sucesso, que
tem mantido ao longo dos
anos, e a cerimónia de hoje
é um compromisso com esse
objectivo”.

Presidente da ACIB

Presidente da CCP

Ministro da Economia

Presidente da CIP

Presidente do Município de Barcelos

Presidente da Assembleia Geral da ACIB

Empresas da Região do Ave e do Cávado
reconhecidas e distinguidas em Gala
Empresarial - Prémios CEDRAC
Cerimónia foi acompanhada por mais de 500 pessoas
O Conselho Empresarial
da Região do Ave e Cávado
(CEDRAC) realizou no dia 10
de Dezembro, na Casa das
Artes de Vila Nova de Famalicão, uma gala de reconhecimento e distinção onde,
perante 500 convidados,
foram premiadas, distinguidas, de forma consolidada e
meritória, as melhores empresas da região do Ave e do
Cávado.
Esta Gala empresarial foi
o culminar da primeira edição da iniciativa “Prémios
CEDRAC” que visa anualmente, o reconhecimento
do desempenho empresarial, o reforço do espírito
associativo dos empresários
da região; disseminar exemplos de sucesso empresarial
e de boas práticas de gestão,
estimulando as empresas
da região a investirem no

aumento da sua competitividade, na melhoria da
imagem dos seus negócios
e na prestação de serviços

de excelência a clientes e
demais stakeholders e, ainda, reforçar a confiança nos
agentes económicos, dando

O CEDRAC é presidido pela ACIB e é constituído pelas Associações:

visibilidade às empresas que
apostam na inovação e no
sucesso dos seus projetos
empresariais.

A região do Ave e do Cávado representa um total de 83.625
empresas, um volume de negócios de 21.879 milhões de euros e
que tem uma importância bem vincada na região Norte, uma vez
que representa 33,4% da sua indústria e 33,6% das exportações.
“A primeira gala é sempre a mais difícil, mas esta iniciativa
mostra, de forma inequívoca, que o CEDRAC é um projeto forte
e consistente”.
“As Autarquias e as outras organizações da administração pública devem olhar para o CEDRAC, e para cada uma das associações empresariais que o compõe, como parceiros de confiança e
de trabalho”, preparados para procurar respostas para os novos
desafios”.
João Albuquerque
Presidente da ACIB e do CEDRAC

OS VENCEDORES

COMÉRCIO
FÁTIMA MENDES, S.A.

RESTAURAÇÃO
SPIRITO CUPCAKES &
COFFEE

TURISMO
HÓTEIS DO BOM JESUS, S.A.

SERVIÇOS
F3M - INFORMATION
SYSTEMS, S.A.

INDÚSTRIA
ETFOR - EMPRESA TÊXTIL,
LDA.

EXPORTAÇÃO
VILAPLANO
CONSTRUÇÕES, LDA.

INOVAÇÃO
EMPRESARIAL
CRITICAL MATERIALS, S.A.

EMPRESA REVELAÇÃO
ÂME MOI

ASSOCIATIVISMO
ABEL PINHEIRO RIBEIRO DA
SILVA (a título póstumo)

EMPRESA PRESTÍGIO
LAMEIRINHO - INDÚSTRIA
TÊXTIL, S.A.

CARREIRA
EMPRESARIAL
A ELÉCTRICA, LDA.

ACIB lança programa para formar “Norte 2020 – Inovação e ComMentores em Empreendedorismo petitividade Empresarial” foi o
através de projeto europeu
tema da conferência organizada
pelo CEDRAC, presidido pela ACIB
Empreendedorismo e Inovação chegam
à Região pela mão da ACIB

Numa perspectiva de fomento e estímulo ao empreendedorismo, a ACIB apresentou um projecto inovador
que pretende formar Mentores em Empreendedorismo,
no âmbito de um projecto
europeu.
A ACIB procura apresentar novas soluções a empreendedores e às instituições
que com eles contactam para
que seja possível alavancar a
região e fazer face aos problemas sociais prementes
como o desemprego jovem.
O projecto europeu que a
ACIB integra permite formar
dezenas de mentores que
por sua vez irão intervir na
sociedade junto de diferentes públicos, assegurando
uma rede que auxiliará aqueles que pretendam abrir uma
empresa.Trabalhará algo
inovador em Portugal que é
a junção de empreendedorismo com inovação.
Neste contexto, o presidente da ACIB, João Albuquerque, reforçou a multiplicidade e variedade de
projectos ligados ao empreendedorismo que a ACIB
desenvolveu com sucesso
e que resultaram na criação
de novos negócios e, por
conseguinte, novos postos
de trabalho. O projecto FIERE - Furthering Innovative

Enterpreneurial Regions of
Europe, é o mais recente e
mais inovador projecto de
empreendedorismo da ACIB,
que desenvolve, num consórcio de sete parceiros europeus, o novo paradigma de
empreendedorismo, o empreendedorismo inovador,
um empreendedorismo “de
ponta”. A ACIB através deste
projecto trouxe para Portugal
as directrizes do empreendedorismo que é desenvolvido
na Europa, implementando
e sedimentando este novo
paradigma.
Os convidados deste
workshop, Agostinho Silva
Docente do IPCA – Instituto
Politécnico do Cávado e do
Ave, e Manuel Barros, Director Regional do IPDJ – Instituto Português do Desporto e
da Juventude, enriqueceram
a ordem de trabalhos com relatos de experiências pessoais do que é ser um Mentor
de Empreendedorismo, da
importância do empreendedorismo e ainda do que tem
vindo a ser feito neste âmbito
nas suas instituições. Tanto o
IPCA como o IPDJ são instituições de referência no que
se refere ao empreendedorismo, sendo, portanto, um
exemplo de boas práticas
para as instituições do concelho que estiveram presentes.

O evento teve lugar no
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), em
Barcelos, e contou com uma
plateia composta por dezenas de empresários.
O presidente do CEDRAC,
João Albuquerque, justificou
o tema pelo facto de existirem ainda muitas empresas
que necessitam de “algumas
orientações para converterem os seus projectos em
realidade”.
O objetivo é saírem destas conferências e reuniões
de trabalho projetos que
revelem uma “cumplicidade
positiva” entre as empresas,
com vista a “fomentar” o
associativismo empresarial
e a “aproximar as empresas
de uma instituição que tem
apostado na investigação e
na inovação”, como é o caso
do IPCA. Aliás, é intuito dos
dois organismos continuarem a desenvolver iniciativas
que contribuam para o desenvolvimento das empresas , apostando na inovação
e na competitividade como
elementos fulcrais.
Na mesma linha de pensamento, o presidente do
IPCA, João Carvalho, referiu
que “inovação é provavelmente o lema” do CEDRAC,
que vê no instituto politécnico uma mais-valia e um aliado de futuro. Acrescentou

que “é indiscutível a importâncias destas sessões para
a troca de experiências e de
cooperação”.
O assessor da Comissão
Directiva do ON.2, Alexandre
Almeida, começou por dizer
que “o norte é um gigante
adormecido que pode fazer
muito mais”, por isso, apresentou os domínios centrais
para os apoios no âmbito do
“Norte 2020”, com destaque
para áreas como a “cultura,
criação e moda”, “sistemas
de mobilidade e ambiente”, “sistemas avançados de
produção” e “sistemas agroalimentares e alimentação”.
Estas são as áreas que mais
ajudas financeiras terão.
O moderador da conferência, o Diretor do Jornal
Vida Económica, João Luís de
Sousa, referiu que o norte é
a região “mais dinâmica do
país” em termos de número
de projetos apresentados e
de apoios conseguidos. “A
região norte está, de resto,
em primeiro lugar no que
toca a candidaturas”.
A iniciativa contou, ainda,
com a apresentação de duas
empresas de sucesso, com
raízes barcelenses. A Frulact,
ligada ao ramo da transformação de fruta, e a Celoplás,
empresa relacionada com a
produção de componentes
automóveis.

IEFP credencia a ACIB como Entidade
Prestadora de Apoio Técnico
ACIB melhora apoios a quem quer abrir novos negócios
As Entidades Prestadoras
de Apoio Técnico (EPAT) são
entidades credenciadas pelo
IEFP para prestar apoio técnico a promotores de projetos
de criação do próprio emprego ou empresa, no âmbito
de medidas e programas de
apoio ao empreendedorismo
executadas pelo IEFP.
As EPAT apoiam os empreendedores em aspetos
críticos, nomeadamente na
estruturação do projeto, na
mitigação de riscos do negócio, na angariação de fontes
de financiamento e na sustentabilidade, desenvolvimento e consolidação dos
projetos.
Existem duas modalidades de apoio:
Apoio técnico prévio à
aprovação do projeto de
criação do próprio emprego
ou empresa, contemplando
o desenvolvimento de competências em empreendedorismo e apoio específico
à criação e estruturação do
projeto, incluindo elaboração
de planos de investimento e
de negócio.
Apoio técnico à consolidação do projeto, nos dois
primeiros anos de atividade
da empresa, contemplando
acompanhamento da execução do projeto aprovado e
consultoria em aspetos relacionados com a gestão e operacionalização da atividade.
Através desta credenciação a ACIB reforça a sua posição no apoio aos empreendedores e na agilização dos
seus projetos.

ACIB continua na vanguarda do empreendedorismo com a captação e potenciação de novos
talentos empreendedores
A 1ª edição do concurso
Empreendedor ACIB arrancou com a participação entusiasta e desenvolta de 10
empreendedores que constituíram o seu negócio.
O conceito por detrás da
ideia foi bastante inovador
na região, a ACIB lançou o
repto aos empreendedores para desenvolverem
um pitch de 5 minutos no
qual teriam a oportunidade
de expor o seu negócio da

forma tão original quanto
pretendessem. A ideia era
de replicar uma espécie de
“elevator pitch” que consiste
basicamente numa oportunidade que potencialmente surge a um determinado
empreendedor numa viagem de elevador, de encetar
conversação com um potencial investidor e nesse curto
espaço de tempo convencêlo a apostar no seu negócio
e realizar um investimento

efectivo. O resultado foi um
sucesso. Os empreendedores apreenderam o conceito
de forma rápida e sistemática e aplicaram-no na perfeição.
Perante uma plateia de
futuros empreendedores,
os vários negócios recémcriados foram apresentados
e avaliados por um trio de
jurados especialistas na matéria: Esther Liska, Personal
Branding Coach & Internatio-

nal Business Enabler; Gilberto Santos, Professor Universitário no Instituto Politécnico
do Cávado e do Ave, Diretor
do curso de Mestrado em Sistemas Integrados de Gestão
QAS e Carlos Martins, Professor Universitário na Universidade Lusíada do Porto de
Estratégia Empresarial.
Deste concurso sagraram-se dois vencedores,
um empreendedor e uma
empreendedora, nomeadamente Armando Rui Ribeiro
Rocha, com a empresa Tea &
Company, e Maria de Lurdes
Pereira Lopes com a empresa
Surprise Me, respectivamente.
Os ventos de mudança
têm ditado uma necessidade de encontrar e encorajar
a novas formas de criação
do próprio emprego e com
isso é estimulada a vontade
de entrar nesta nova onda
de empreendedorismo que
passa a ser um dos principais factores de promoção
do desenvolvimento económico e social ao nível global.
É neste contexto que a ACIB
pretende fomentar este tipo
de actividades e incentivar
uma nova geração de ideias
de negócio.

Candidatura da ACIB ao programa
Comércio Investe aprovada pelo IAPMEI
700.000 euros para apoiar o Comércio Tradicional no
centro da cidade
A ACIB viu aprovada a sua
candidatura ao programa
“Comércio Investe – Projetos
Conjuntos”, dinamizado pelo
IAPMEI - Instituto de Apoio
às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.
A execução deste projeto conjunto de modernização comercial, no montante
global de 727.094,37€, destina-se à modernização de
22 lojas aderentes, que vão
poder contar com um apoio
de 45% de incentivo não reembolsável.
A ACIB destaca algumas
iniciativas que já se encontram em fase de desenvolvimento:
- A criação de uma imagem identificativa do centro
urbano, que represente uma

marca forte do comércio aí
instalado;
- A criação de um portal
de divulgação, em português e inglês, para divulgação da oferta comercial das
empresas aderentes que
se afirmará como um canal
privilegiado de vendas, permanecendo para além da
fase de desenvolvimento e
implementação do projeto.
Este terá ligação às redes
sociais e a possibilidade de
transações online;
- Elaboração de guias em
papel para publicitar a oferta
comercial do centro urbano;
- Elaboração de um catálogo virtual para as campanhas de marketing;
- Desenvolvimento de
aplicação para smartphone,

que consiste no desenvolvimento de uma aplicação mobile com o objetivo de atrair
e fidelizar consumidores;
- Criação de um sistema
de fidelização de clientes,
introduzindo um sistema de
acumulação de pontos;
- Definição e implementação de um sistema de entregas ao domicílio.
Todas estas iniciativas
vão contribuir para:
- Dinamizar as ruas,
tornando-as mais atrativas,
acolhedoras, dinâmicas e
interativas, captando e convidando os clientes a entrar
nas lojas;
- Incutir nos empresários
práticas comerciais, nomeadamente ao nível da imagem
de cada estabelecimento,

tais como o vitrinismo e o
merchandising;
- Atrair outros públicos
para o comércio tradicional
(habitantes de outras freguesias, cidades e mesmo
outros países);
- Criar uma linha condutora na divulgação do
comércio tradicional de Barcelos.
No mapa abaixo estão assinaladas as ruas que irão ser
alvo de intervenção, identificado como o centro urbano
pré-definido, e que são: Rua
Dom António Barroso; Largo
da Porta Nova; Avenida da
Liberdade; Rua Cândido dos
Reis; Campo Camilo Castelo
Branco; Avenida dos Combatentes da Grande Guerra;
e Avenida Alcaides de Faria.

Campanha de natal com enorme sucesso

Comércio Local dinâmico, Comerciantes gratificados, Ruas Repletas e Crianças exultantes

Dezenas de milhar de cidadãos usufruíram da
animação nas ruas
Numa parceria da ACIB,
Associação Comercial e Industrial de Barcelos, com a
Câmara Municipal de Barcelos foram criadas condições
para que o Natal de 2015
fosse um sucesso, de animação, de convívio, de usufruto e também de vendas no
comércio. Através da parceria e do esforço conjunto

foi possível dinamizar toda
uma estratégia que envolveu a cidade no seu todo,
com extensão a Arcozelo.
Destacamos a “Aldeia de
Natal”, ponto nevrálgico da
animação de Natal e que
concentrou atividades, insufláveis e o Pai Natal. Bem
como os 5 km de passadeira vermelha que criaram

um verdadeiro “Corredor
de Comércio Tradicional”
ao longo de toda a cidade,
um circuito feito a pé por
milhares de consumidores.
Foram distribuídos mais
de 4 milhares de Pai Natal
de chocolate e 4 milhares
de balões entre as crianças
que circulavam neste período.

Ao mesmo tempo através de um conjunto de
parcerias com diferentes
Entidades Culturais, Sociais
e Recreativas do concelho
foram organizados eventos
de teatro, música, canto,
fantoches e animação nas
“Casinhas de Animação”,
colocadas no Campo 5 de
Outubro.

Foram muitos os apontamentos visuais colocados
ao longo da cidade, pinheirinhos, trenós, Pai Natal de
Bicicleta, Coreto, tudo pontos que serviram para uma
foto, uma selfie que circula
no mundo.
Trupes de Animadores
percorreram Barcelos e Arcozelo entregando milhares de
balões e Pai Natal de chocolate às crianças dentro e fora

dos estabelecimentos comerciais. Insufláveis em mais de
seis localizações espalhadas
na cidade permitiram também dispersar a animação,
envolvendo mais ruas e mais
consumidores.
Durante o período de Natal circulou um comboinho
que movimentou mais de
7400 pessoas, num constante
circular pela cidade e por Arcozelo. Um passeio que mui-

to animou quem o fez e que
mostrou uma outra cidade a
circular.
Para os mais afoitos foi
colocada uma pista deslizante que desde os seus muitos
metros de altura permitia
uma elevada adrenalina a
quem a descia. Milhares de
jovens usufruíram desta atividade.
Numa parceria com as
pastelarias e produtores de
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vinho do concelho foram distribuídos milhares de doses
de Bolo-Rei e espumante aos
consumidores e visitantes à
cidade.
Durante 20 dias Barcelos
foi um dos epicentros do
Natal, numa animação forte,
criativa e dinâmica. A parceria
da ACIB com a Câmara Municipal de Barcelos foi um inegável sucesso com marca no
concelho e no território.

Iniciaram 7 novos cursos de Aprendizagem
No âmbito de uma parceria
conjunta com o IEFP, a ACIB
iniciou mais 7 novos cursos
do Sistema de Aprendizagem envolvendo 140 jovens
dos 15 aos 24 anos, com o
objetivo de proporcionar o
12.º ano de escolaridade e
uma profissão.
A ACIB está dotada de
uma capacidade de execução de formação em diver-

sas áreas, havendo um contínuo reforço dos recursos
físicos e humanos nas respostas que potencia junto
dos jovens, tendo dinamizado ao longo destes últimos
anos mais de 80 cursos, envolvendo mais de 2000 formandos.
Os cursos que iniciaram
foram das áreas da mecatrónica automóvel, da eletróni-

ca e telecomunicações e de
técnico comercial.
Os jovens que frequentam os cursos têm direito a
regalias sociais, como bolsa
de formação e outras, que
permitem aos jovens obter
uma formação totalmente
gratuita, o que se apresenta como medida crucial de
apoio às famílias.
Os cursos têm uma forte

componente de formação
prática em contexto de trabalho, envolvendo cerca
de 140 empresas da região,
que decorrerá em alternância com a formação em sala,
proporcionando o desenvolvimento de novas competências e consolidando as
adquiridas em contexto de
formação, facilitando a futura inserção profissional.

A ACIB já tem uma
Escola Profissional
Cumpre-se ambição com 20 anos

Abertura do primeiro curso da Escola

A ACIB vê agora concretizada uma ambição de há 20
anos. Como entidade representativa e que trabalha diretamente com os empresários,
a ACIB está em melhores condições para ter uma formação
prática ligada às empresas,
mas também uma formação
escolar que puxe por aquilo que de melhor os alunos
têm. O objetivo é oferecer o
melhor de dois mundos, o
ensino tradicional e o profissional, articulando-os e adequando os jovens às exigências do mercado de trabalho.
Os cursos permitirão aos
alunos completar o 12. ano,
entrar no mercado de trabalho, mas fruto das parcerias
existentes ter uma ligação ao
ensino superior e politécnico.
A ACIB sempre foi conhecida
na área da formação profissional, que trabalha com
milhares de pessoas, sejam
jovens, desempregados ou
trabalhadores que queiram
requalificação. Constata-se
que a necessidade de pessoal

qualificado continua a existir
no tecido empresarial e que
a ACIB é o melhor interlocutor para fazer esta formação,
como indicam os elevados
índices de empregabilidade
no final dos cursos.
A Escola Profissional de
Barcelos terá um projeto educativo inerente que assenta
nos princípios que a ACIB
sempre defendeu, cidadãos
formados do ponto de vista
ético, moral e profissional,
com qualidade pedagógica e
com a certeza de que as competências adquiridas os vão
tornar melhores cidadãos.
A Escola iniciou com o
curso de Mecatrónica Automóvel. Os cursos destinamse aos jovens com o 9.º ano
completo e com menos de
20 anos de idade. Durante os
três anos de formação os alunos receberão vários apoios
financeiros e de material, e,
no lançamento da Escola,
receberam mesmo individualmente um computador
portátil.

A primeira turma com os portáteis oferecidos

ACIB PROMOVE 3ª EDIÇÃO DA FEIRA DA SAÚDE

ACIB incentiva aos cuidados de saúde com
oferta de rastreios à população barcelense
A Avenida da Liberdade
foi palco de mais uma grande iniciativa de prevenção
e sensibilização promovida
pela ACIB, em colaboração
com a Saúde Particular, com
a 3ª Feira da Saúde.
A crescente preocupação
com a saúde e a consciencialização da necessidade de realização de exames regulares
motivaram a acção da ACIB
que proporcionou rastreios
de saúde totalmente gratuitos.
O evento pretendeu reforçar e demonstrar o esforço e trabalho desenvolvido
pela ACIB e a Saúde Particular em aproximar os barcelenses aos prestadores de
serviços de saúde privada
e de bem-estar. O objetivo
passou fundamentalmente
pela sensibilização da população para a importância da
saúde preventiva, para uma

alimentação saudável e para
a prática de atividade física.
A colaboração de profissionais ligados ao ramo da saúde foi fundamental pois apelaram à prática de exercício
físico e ainda aconselharam
rotinas saudáveis no que
respeita à alimentação, complementando com o auxílio
nos rastreios, adequando as
orientações ao estado físico
de cada indivíduo.
A adesão foi sem dúvida
notória, pelos vários stands
disponíveis com um leque
variado de rastreios, era visível o interesse despertado
nos visitantes e a vontade
de se informarem e consultarem.
Nesta edição, acrescendo
aos vários rastreios, foi ainda
dinamizada uma sessão de
exemplificação de primeiros
socorros pelos Bombeiros
Voluntários de Barcelinhos,

de uma aula de zumba e
ainda uma passagem de
modelos de óculos e de cabeleireiro com o apoio dos
parceiros: Jorge Oculista,
Jaime Oculista, Sónia Miranda Cabeleireiros e Picachua
Estética.
A ACIB tem como preocupação alertar para a prevenção na saúde, manifestando
uma vez mais uma acção de

sensibilização, de forma a
motivar a crescente melhoria da qualidade de vida dos
barcelenses e incutindo boas
práticas no que respeita a rotinas saudáveis e atitudes de
prevenção.
A iniciativa ocasionou
ainda a actuação do Grupo
de Concertinas da MASOF,
assim como da Bando do
Galo do CCOB.

Rastreios e Actividades disponibilizadas:
- Tensão Arterial;
- IMC;
- Colesterol;
- Podologia;
- Eletrocardiograma;
- Rastreio Auditivo;
- Nutrição;

- Glicose;
- Osteopatia;
- Rastreio Visual;
- Tensão Ocular;
- Zumba;
- Animação com Insufláveis;
- Pinturas Faciais.

PARCEIROS: Saúde Particular, Farmácia Avenida, CIMB - Imagem
Saúde, Clínica Particular de Barcelos, Bombeiros Voluntários de
Barcelinhos, Pé de Anjo, Jorge Oculista, Jaime Oculista, Clínica
Animal, Benevita, Picachua.

ACIB Oferece Cartões de
Desconto em Saúde aos Associados
Este é um cartão da rede da Saúde Particular e que
permite usufruir de grandes descontos nos prestadores de
serviços na área da saúde.
Com este cartão de Saúde-ACIB tem direito a uma
consulta gratuita e pode aceder às clínicas privadas, hospitais
privados, laboratórios de análises e de radiologia e muitos
outros com grandes descontos, facilitando assim o seu
acesso aos cuidados de saúde fora do Sistema Nacional de
Saúde.

Uma oferta da ACIB
Parceiros SAÚDE PARTICULAR
BARCELOS
Clínica Particular de Barcelos - 20% desconto.
Centro Médico e de Enfermagem de Barcelos 15% desconto.
Dra. Angelina Pinheiro - 30€.
Cons. Ginecologia/Obstetrícia, Serfisio - 15% desc.
em tratamentos.
Imagem Saúde - 35€ cons. especialidade.
Farmácia Avenida - 10% descontos em
medicamentos (ver excepções).
Biosotis - 10% desc.
SCOG - 35€ cons. especialidade.
Ortocelos - 10% desc. cons. especialidade.
LABMED - desde 15% desc.
Fisibarcelos - 9€ tratamentos.
Quinta Nova Med. Dentária - 20% desconto.
Clinivitta - 12,5% desc. medicina preventiva, 5%
desc. implantologia.
Centro de Diagnóstico João Carvalho - 10%
desconto.
Consultório de Podologia de Barcelos - 5€ desc. na
primeira consulta.
Opticália - 20% sobre toda a tabela.
Jaime Oculista - 20% em armações e lentes
oftálmicas.
Cristal Óptica - 15% desc. em lentes e óculos de sol.
Oculista Santos - 15% óculos de sol, armações e
lentes.
Nutravale - 10% desc. produtos de fisioterapia.
Centro Clínico Personalizar - 20% desc. consultas e
terapias.
Invasão de Estrelas - 15% apoio ao estudo.
Maximo Gymnasius - isenção de jóia / 15% desc. na
mensalidade.
Ana Guedes Cabeleireiros - 20% serviços de
estética e cabeleireiro.
Teresa Costa Cabeleireiros - 15% corte, lavagem e
estética.

ACIB presenteia Vencedor
do Concurso “I love Saldos”
com Viagem à Madeira

ACIB recria a tradição
dos Saldos com a iniciativa “I love Saldos”
Mais uma acção de apoio ao
Comércio Tradicional - 50 lojas
aderiram à iniciativa
A ACIB lançou uma iniciativa para dinamizar a época
dos saldos, que é já uma tradição para os comerciantes e
para os clientes, promovendo
uma acção conjunta com as
lojas do comércio tradicional,
incentivando ao consumo e à
valorização do comércio local.
O período de saldos que
vigorou até ao ano transacto, deixou de ser obrigatório,
sendo que, qualquer estabelecimento pode realizar
os seus saldos na altura que
quiser, apenas não podendo
exceder os 4 meses por ano.
Apesar das vantagens que
decorrem desta nova regulação, é importante destacar
que a generalidade das pessoas identificam os saldos
às épocas específicas. Assim,
dado que o impacto de haver um período de saldos comum que congregue o maior
número de lojas possível é
sem dúvida mais efectivo e
desencadeia maiores benefícios para todos, a ACIB propôs manter a tradição com a
iniciativa “I love Saldos”.
Cerca de 50 espaços comerciais aderiram a esta
iniciativa pioneira e o resultado não poderia ser mais

satisfatório. Para além dos
saldos, que por si só já são
incentivo bastante ao consumidor, a ACIB animou as ruas
principais de comércio com
música, palhaços, balões,
brincadeiras e insufláveis. Foi
visível a atracção das pessoas
às ruas da cidade que se encheram de multidões, aproximando-se assim das lojas e
da sua oferta.
Esta iniciativa, tal como
referiu o Presidente da ACIB,
João Albuquerque, é uma
forma de combater a oferta
das grandes superfícies e de
proporcionar às famílias barcelenses um espaço urbano
que ofereça atividades para
todas as idades e que confira
vantagens para os consumidores e para os comerciantes.
E de facto foi exactamente o
que se verificou, as famílias
têm oportunidade de encontrar na cidade diversão e entretenimento para todos.
A ACIB lançou ainda um
passatempo no Facebook
que habilitou todos os que
compraram nas lojas aderentes a ganhar uma viagem à
Madeira para duas pessoas
ou ainda uns óculos de sol
ou uns sapatos.

No âmbito da iniciativa
“I love Saldos” a ACIB lançou
um passatempo que habilitou todos os que compraram
nas lojas aderentes a ganhar
uma viagem à Madeira para
duas pessoas.
A participação dependeu
tanto da compra numa das
lojas aderentes, numa estratégia de estímulo às compras
no comércio tradicional, assim como da elaboração de
uma frase alusiva à temática
dos saldos publicada no Facebook da ACIB.
Os vencedores foram: Filomena Ribeiro Gomes, que
recebeu uma viagem à Ma-

deira, com a frase vencedora
“Comércio Tradicional Barcelense é a saudade do passado, a alegria do presente e a
confiança no futuro.
A segunda classificada,
Ângela Loureiro, foi premiada com uns óculos de sol,
com a frase “Comércio tradicional barcelense, uma grande família que trabalha em
conjunto para bem servir”.
Por último, o terceiro
classificado, Ricardo Gomes,
que concorreu com a frase
“Não compliques compra
no comércio tradicional”, e
recebeu uns sapatos como
prémio.

Palestra sobre
Multiculturalidade
Com a Embaixada dos EUA
A ACIB recebeu a Embaixada dos Estados Unidos da
América, representada pela
Dra. Meg Young, Conselheira Adjunta para a Imprensa,
Educação e Cultura, e pelo Diretor do Centro de Recursos o
Dr. Vítor Santos.
A iniciativa deu-se no formato de uma palestra com o
tema da “Multiculturalidade”
e decorreu no Salão Nobre da
ACIB, em Barcelos.
O presidente da ACIB,
João Albuquerque, começou
por referir a importância do
encontro de culturas, da responsabilidade que isso pode
trazer a um país mas que, acima de tudo, esta mistura de
culturas, se for bem gerida,
faz crescer e torna saudável
a sociedade e sua respetiva
economia.
Meg Young, começou a
sua intervenção fazendo uma

viagem no tempo ao passado,
para justificar o conceito de
Multiculturalismo.
Referiu a grande variedade de culturas existentes nos
EUA como um ponto chave
para a força e desenvolvimento da Nação, reforçando que
as diferentes formas de ver a
economia e de resolver problemas fazem com que a sociedade seja mais dinâmica e
criativa, tornando-a mais rica.
Abordou-se o tema da diversidade Religiosa também e
a influencia que esta tem, nas
decisões politicas de um país
e consequentemente na sua
economia.
Como os EUA continua
a ser dos locais mais procurados para emigração, pelas
suas excelentes oportunidades, o público presente teve
acesso a informação sobre legislação em vigor, criação de

emprego no local, legalização
de trabalhadores e ainda informações acerca do percurso
académico no país, acesso a
programas e bolsas escolares.
Tendo em conta a necessidade de formação no
exigente mundo empresarial, a apresentação desta
informação sobre estudos e
emprego nos Estados Unidos
da América, tornou-se muito
pertinente para a plateia que
era constituída por representantes de várias entidades de
todo o concelho de Barcelos,
que puderam sair informados para melhor poderem divulgar junto da comunidade

que representam,, e também
por jovens finalistas do ensino secundário que puderam conhecer um pouco da
cultura em questão e foram
convidados a aceder a todas
as informações que a Embaixada disponibiliza para jovens
estudantes.
Esta Iniciativa pretendeu
dar a conhecer os desafios
colocados pela diferença de
culturas, distintos modos
de vida, conhecer melhor as
oportunidades de enriquecimento curricular e de emprego nos EUA e de uma forma
geral no mundo, onde impera
a diversidade cultural.

Palestra “Impacto
das Políticas de
Austeridade nos
Valores Sociais”

A ACIB contou com a presença do Doutor Carvalho da
Silva, para uma palestra sobre
“O impacto das políticas de
austeridade nos valores sociais”.
O ilustre convidado, foi
recebido pelo presidente da
ACIB, João Albuquerque, que
fez uma breve introdução ao
tema, onde referiu também
a pertinência da escolha do
mesmo.

Carvalho da Silva iniciou
a sua intervenção com uma
abordagem acerca da situação atual do país, afirmando
que a crise da dívida pública é
um processo muito complexo
de retrocesso social e civilizacional, criando uma brutal
austeridade que empobrece
e incapacita o país. Falou também dos vários impactos que
esta crise gerou, salientando
a emigração, o desempre-

go, a destruição de redes de
segurança, o aumento das
desigualdades e em geral do
enfraquecimento do Estado
Social.
O orador na sua apresentação incluiu também
os grandes bloqueios que
enfrentamos devido à crise,
quer a nível das diferentes
economias assim como todos os constrangimentos e
tensões gerados pela instabilidade e inseguranças, tanto
no trabalho como no seio das
famílias. Ainda dentro desta
linha de pensamento, deixou

o apelo para a não permissão
da passagem da “Emergência”
à “Normalidade”, sob o risco
de não conseguirmos recuperar a qualidade no trabalho,
educação, justiça e saúde.
Foram lançados alguns
grandes desafios, que teremos de enfrentar se quisermos repor o nosso Estado
Social, os mais importantes
passam por afirmar o estado
social de direito democrático
e nele recentrar o lugar do
trabalho e seu valor, o combate à pobreza, às injustiças e
desigualdades.

Palestra sobre
“Alimentação
Natural –
Macrobiótica”
A presente palestra realizada no
Salão Nobre da ACIB, teve como grande
objectivo apresentar a alimentação
Macrobiótica como uma filosofia/estilo
de vida que nos oferece uma vida plena
e em harmonia com tudo o que nos
envolve, permitindo-nos experienciar a
magnificência do que é realmente viver
e fazer parte do universo.
Para a exposição do tema o evento
contou, como oradores, com a participação de Nuno Félix Teixeira, Professor
e Consultor de Macrobiótica e de Teresa
Magalhães, Chef e Proprietária do Restaurante Macrobiótico “O Arado” .
Iniciou-se a atividade com a visualização de um vídeo sobre os diferentes
produtos utilizados na alimentação
macrobiótica e formas de confecionar.
A chef Teresa Magalhães falou um
pouco do percurso necessário para abraçar a filosofia Macrobiótica e, depois,
deu a palavra ao Dr Nuno Félix Teixeira
que explicou o significado de saúde e da
importância da alimentação na mesma,
salientando a relação/ligação entre
saúde física e saúde mental. Também
se falou do impacto da macrobiótica na
sociedade com as inevitáveis mudanças
do estilo de vida.
Houve espaço ainda para uma mostra de produtos alimentares dentro da
dieta macrobiótica, que suscitou bastante interesse e curiosidade nos presentes.
Entre conselhos/orientações, ficou
presente que o ensinamento da Macrobiótica é de que a nossa vida será sempre aquilo que quisermos para nós, assim sendo, ao tornarmo-nos seres mais
conscientes e presentes, pode ajudarnos a fazer escolhas mais adequadas,
não só em relação à alimentação, mas
também a novas formas de estarmos
connosco e com os outros e com tudo o
resto que a natureza nos proporciona.

Workshop sobre
“Colocação da Voz
e Postura Corporal
no Mercado de
Trabalho”
Foi bastante concorrido o workshop
sobre “Colocação de Voz e Postura
Corporal no Mercado de Trabalho”, que
a Associação Comercial e Industrial de
Barcelos dinamizou no Auditório do
Museu de Olaria de Barcelos.
Este evento contou com a participação do ilustre convidado Luiz Oliveira:
ator, encenador e dramaturgo, Professor
de teatro, expressão dramática e técnica
vocal, Doutorando em Artes Cénicas
na Universidade de Vigo, Mestre em
Ciências da Cultura pela Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro, Licenciado
em Teatro e Artes Performativas pela
mesma Universidade, detentor do Curso
de teatro do Balleteatro, Sócio fundador
e Diretor artístico da Jangada Teatro.
O presente Workskop teve como
grande objectivo sensibilizar os participantes para uma correcta colocação da
voz e da postura corporal em benefício
das relações interpessoais e consequentes vantagens ao nível das relações
empresariais. Concluindo desta forma
que se a voz e a postura corporal forem
bem lapidados, todos estaremos mais
propensos a ter sucesso profissional. O
público reagiu entusiasticamente, testando as práticas simuladas pelo distinto
Orientador Convidado.
A ACIB com esta iniciativa revelou,
uma vez mais, a aposta determinante na
formação, preparação e reflexão acerca
de novas estratégias a implementar no
ambiente de trabalho, a fim de atender
às exigências crescentes do mercado
de trabalho global e de colaborar no
sucesso pessoal e no crescimento empresarial.

Workshop sobre
“Coaching nas
Organizações”
A Associação Comercial e Industrial
de Barcelos promoveu no Salão Nobre
da ACIB, em Barcelos, um workshop
subordinado ao tema “Coaching nas
Organizações”.
De destacar a presença de Ricardo
Cibrão, Managing Partner/CMO da
Powercoaching e Presidente da ICPC
- International Community of Professional Coaches cuja mensagem positiva
inspirou todos os presentes.
Sempre entusiasta o orador alertou
para a necessidade de nos focarmos nas
soluções, nos objetivos, na adequação
de estratégias e nos desafios nas várias
dimensões da vida. Uma atitude nova,
mais positiva, mais focada e consciente
de cada um, contribui indubitavelmente para pessoas, famílias, equipas e
organizações mais positivas. O coaching
leva-nos a pensar e a colocar ação
naquilo que queremos e isso reflete-se
naturalmente numa predisposição mais
positiva perante os desafios que se nos
colocam diariamente. Este processo é
aplicável independentemente das áreas
da vida ou dos sectores económicos
onde as pessoas se movem e contribui
para que se sintam mais alegres, motivadas e com um maior sentido de responsabilidade e de missão.
Pensar diferente, abordar os desafios
com sentido positivo e empreendedor, é
o apelo feito para fazer face às mudanças e aos cenários de incerteza que hoje
enfrentamos. Se cada pessoa for capaz
de revelar todo o seu potencial de forma
positiva, teremos certamente organizações com resultados mais positivos e,
consequentemente, uma sociedade e
um país mais positivos.
“Tudo começa em cada um de nós”,
refere Ricardo Cibrão.

ACIB preocupada
com os “Conflitos
Geracionais”
organiza palestra
sobre o consumo
de substâncias
A ACIB realizou uma palestra subordinada ao tema “Conflitos Geracionais –
um Olhar limpo para o futuro – A droga
não é caminho – Torna-te um Tóxicoindependente”.
Reconhecendo as toxicodependências e os seus custos sociais como um
desafio cada vez mais complexo e preocupados com a prevalência do consumo
e o abuso das drogas, esta iniciativa tem
como objetivo consciencializar os jovens,
em particular, como público mais vulnerável, assim como os encarregados de
educação e público em geral, de modo
a alertar, informar e sensibilizar para
os malefícios das toxicodependências
e para o abuso das substâncias ilícitas
como um problema de saúde pública.
Esta palestra contou com a presença
de dois elementos da Escola Segura da
GNR de Barcelos, cabo Rodrigues e Cabo
Costa e de Maria João Ferreira, coordenadora do Projeto Sorrir do GASC, tendo
referido que o fenómeno das dependências, para além de afetar o seu próprio
bem estar físico, emocional e social afeta
também, o bem estar da família e da
sociedade em geral. Referiu igualmente,
que a cada hora que passa, morre um
cidadão europeu, vítima de overdose.
Foram apresentados os vários tipos
de substâncias existentes, bem como
os efeitos provocados pelas mesmas.
Nesta abordagem, salientou-se também
que as drogas atuais são adulteradas
em laboratório, daí que uma primeira
experiência possa ser fatal.
Alertaram ainda para o facto de hoje
em dia haver várias estratégias para levar alguém a consumir, mesmo que essa
não seja a nossa intenção. Assim sendo
é fundamental saber dizer NÃO!!!

Feira de Emprego
ACIB alerta para os atrai centenas de
perigos no uso da jovens
A ACIB promoveu na Av. da LiberdaInternet
Os “Perigos da internet” foi o tema de
mais uma palestra realizada pela ACIB.
Tendo consciência da importância das
novas tecnologias na sociedade atual,
essencialmente nas camadas mais jovens, a ACIB levou a cabo esta iniciativa,
tendo como principal objetivo despertar
e alertar para os riscos inerentes à utilização ou “má” utilização da mesma.
Esta palestra contou com a presença
de dois inspetores da Polícia Judiciária
de Braga, Dr. Carlos Amaral e Dr. Jorge
Barreiro, e da Socióloga Dra. Helena
Abreu.
Os palestrantes iniciaram a sua ação
com uma abordagem sobre a forma
como a internet revolucionou “as nossas
vidas” e as mudanças ocorridas com a
mesma.
Num segundo momento, foram
focados alguns dos riscos a que cada
indivíduo se expõe ao recorrer à internet
sem as devidas precauções. Salientou-se
a necessidade de preservar a sua identidade oculta, bem como dados pessoais,
tais como morada, telefone, não fornecer passwords, não marcar encontros
com desconhecidos, mesmo depois de
longas conversas que possam conduzir
a supostas relações de amizade.
Estes perigos englobam todas as
classes sociais e todas as faixas etárias, no entanto os mais jovens e mais
inocentes, sem experiência de vida,
tornam-se “presas” mais vulneráveis, pois
deixam-se absorver pelo meio virtual,
recebendo inúmeros estímulos que
criam dependência. Desta forma, a família e os amigos passam para segundo
plano, vivendo num mundo de fantasia.
Esta realidade virtual que leva à
descoberta do “novo” à criação de uma
nova identidade, à facilidade de se
relacionar e à sensação de liberdade,
conduz muitas vezes ao isolamento e à
exclusão social.

de, em Barcelos, uma “Feira de Emprego”
destinada à população desempregada e
a entidades empregadoras.
A presente iniciativa teve como
grande objectivo a realização de uma
mostra de emprego, centrada, por um
lado, na exposição de stands de empresas de recrutamento e selecção e do
Centro de Emprego de Barcelos, e por
outro lado, na realização de workshops
subordinados a temas de procura ativa
de emprego.
O Centro de Emprego de Barcelos,
divulgou as ofertas de emprego locais,
disponibilizou documentação específica de apoio à procura de emprego e
informação sobre as medidas de apoio à
contratação do IEFP.
Todas as empresas de recrutamento
e selecção que estiveram presentes na
feira, nomeadamente a Randstad, a Kelly
Services, a Go Work e a Magellan, deram
a conhecer as suas ofertas de trabalho
e recolheram dos vários candidatos os
seus currículos e candidaturas.
A feira contou com a visita de centenas de jovens, que demonstraram desde
logo interesse em entregar os seus
currículos e apresentar candidaturas às
mais variadas ofertas de emprego disponibilizadas pelas empresas de recrutamento e selecção. Participaram ainda
em workshops de preparação para
entrevistas de emprego, onde adquiriram conhecimentos sobre linguagem
corporal, atitudes e comportamentos,
auto-estima, motivação e consultoria de
imagem.
A ACIB continua, assim, o seu esforço
em promover a empregabilidade de
pessoas em situação de desemprego,
proporcionando a todos os que procuram uma oportunidade de emprego, e a
entidades empregadoras que procurem
contratar, o contacto próximo com especialistas em recrutamento e em medidas
de apoio à contratação.

ACIB apresenta
nova versão
Autodata às
empresas do ramo
automóvel
A ACIB realizou uma ação de informação muito útil e especializada às empresas do sector automóvel.
A iniciativa teve como principal objectivo a apresentação da aplicação Autodata, uma ferramenta que melhora a
produtividade e a qualidade de serviço
prestada aos clientes.
Estiveram presentes vários empresários e representantes do setor automóvel do concelho, bem como muitos dos
tutores de estágio dos formandos dos
cursos de Técnico de Mecatrónica Automóvel, ministrados pela ACIB.
A apresentação da nova versão Autodata 2015 esteve a cargo de José Cardoso, responsável técnico da Infortrónica,
representante e distribuidora da Autodata em Portugal. Trata-se de um software desenvolvido no Reino Unido, que
reúne dados técnicos relativos a viaturas
automóveis, em estreita ligação com
os fabricantes. José Cardoso procedeu
a uma breve explicação dos objectivos
da aplicação, passando à apresentação
das novas funcionalidades. Salientou
a inclusão de mais de 29.000 modelos
de cerca de 80 fabricantes, incluindo a
maioria dos novos modelos híbridos.
O representante da Infortrónica,
mencionou também que o novo interface da aplicação é mais intuitivo e
permite uma fácil navegação entre a
detecção de problemas, a pesquisa de
componentes e os esquemas de ligação
eléctrica. Estão também disponíveis os
planos de manutenção dos mais diversos modelos.
A ACIB conseguiu, assim, sensibilizar
os profissionais do ramo automóvel para
o uso deste software na obtenção de informação relevante, da mais alta qualidade, abrangente e atualizada sobre as
especificações dos veículos.

ACIB promove “Parque Automóvel”
A Associação Comercial e Industrial
de Barcelos realizou uma exposição
denominada “Parque Automóvel”, que
decorreu no Campo 5 de Outubro.
A cerimónia de abertura contou
com a presença de João Albuquerque,
presidente da ACIB, Aniceto Cunha, em
representação da Empresa Macedo &
Macedo Lda, António Simões em representação da empresa Benjamim Araújo
Lda, e Carlos Lopes, em representação
do Grupo M. & Costas.
A presente iniciativa teve como
grande objetivo a exposição de marcas
de veículos de renome, representadas por empresas implementadas em
Barcelos e, ainda, a apresentação de 4
protótipos de veículos criados de raiz
pelos formandos da ACIB. Os protótipos que foram construídos no âmbito
da formação tecnológica nas oficinas
de mecânica e de electrónica foram: 1
carro movido a ar comprimido, 1 mota
com motor a gasolina, 1 simulador de

jogos e um Kart. As empresas convidadas apresentaram os veículos que comercializam e também todos os serviços disponibilizados aos clientes.
A exposição contou com a presença
de centenas visitantes, que participaram e partilharam experiências durante este dia, testemunhando o trabalho
desenvolvido pelos formandos da ACIB
em conjunto com a equipa formativa,
assim como ficando a conhecer vários
modelos de veículos automóveis, de
diferentes gamas e marcas. No evento
participaram ainda muitos jovens que
se demonstraram bastante entusiasmados com a utilização dos variados
protótipos criados pelos formandos da
ACIB.
Esta é uma aposta no desenvolvimento das empresas locais, do seu
crescimento assim como da criação de
vínculos que permitam reforçar a qualidade da formação prática em contexto
de trabalho dos jovens em formação.

Um Café e um Poema –
Comemoração do Dia da Poesia
A ACIB, a propósito do dia Mundial
da Poesia, levou a cabo a atividade “Um
Café e um Poema”, bem como proporcionou um momento de leitura ao ar
livre, no Largo Dr. Martins Lima, destinado ao público em geral.
A presente iniciativa teve como propósito promover a leitura, escrita, publicação e ensino da poesia através da
leitura de poesia. É objetivo desta ativi-

dade que os barcelenses sejam surpreendidos com um poema no momento
em que tomam o seu café, sendo este
o nosso contributo para a promoção da
leitura e para a divulgação e apreço da
poesia pela comunidade.
Trata-se de mais uma iniciativa da
ACIB que pretende dar um contributo
para uma política de combate à iliteracia e aos baixos índices de leitura.

