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editorial
Caros Associados
A ACIB continua a desempenhar o seu importante
papel na defesa dos interesses das suas empresas
associadas.
Diariamente
são múltiplas as atividades,
ações, contactos e serviços
que prestamos aos associados.
Ao enviar-lhe este boletim
estamos também a recordar o muito trabalho que
na ACIB se faz na informação aos associados, organizando muitos eventos, essenciais para melhor estar
no mercado.
Também o destaque para a
promoção, animação e defesa do comércio, cafés e
restaurantes. Promovemos
a imagem de que no comércio tradicional o consumidor está melhor.

Ao longo dos últimos meses reforçamos também as
ações para qualificar e formar mais jovens, que são
necessários nas empresas
da região. Jovens que com
um profissão vão dar um
forte contributo à competitividade. Igualmente reforçamos a formação para
os ativos das empresas,
contribuindo a melhorar as
competências dentro das
empresas.
A ACIB continua a ser uma
das mais relevantes associações empresariais do
país, porque, a cada dia,
procura cumprir melhor
com o seu objetivo fundacional, defender e ajudar as
empresas associadas.
Contem com o nosso total
empenho.
O Presidente
João Albuquerque
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Sessão de Esclarecimento
sobre o Novo Regulamento
de Proteção de Dados
As alterações legislativas, verificadas em
relação às normas atualmente em vigor em
matéria de proteção de
dados, são significativas
e vão exigir uma rápida
adaptação quer ao nível
tecnológico, quer dos
próprios recursos humanos das empresas.

Entrou em vigor o Novo Regulamento
Geral de Protecção de Dados Pessoais
(RGPD), com produção de efeitos imediatos em todo o território da União Europeia
a partir do dia 25 de Maio de 2018.
O RGPD irá implicar para o tecido empresarial Português uma total mudança
de paradigma, para o qual a maioria das
empresas não está preparada. As alterações legislativas verificadas em relação às
normas actualmente em vigor em matéria
de protecção de dados são significativas e
vão exigir uma rápida adaptação quer ao
nível tecnológico, quer dos próprios recursos humanos das empresas.
Por entendermos que esta realidade deve
ser uma prioridade para todos os nossos
Associados, realizámos uma sessão de
esclarecimento no dia 26 de Janeiro de
2018, com a colaboração da equipa especializada em Privacidade e Protecção de
Dados da Sociedade de Advogados Nuno
Cerejeira Namora, Pedro Marinho Falcão

& Associados, que se propuseram a responder a dúvidas relativamente a esta
matéria.
Temas que foram abordados:
• Consentimento do titular dos dados,
política de privacidade, impressos e
formulários.
• Sistema para registo de dados pessoais.
• Direito ao esquecimento e direito à
portabilidade.
• Falhas de segurança.
• Avaliação de impacto.
• Encarregado de proteção de dados.
• Subcontratação.
Esta foi uma sessão de primordial importância pois a partir do dia 25 de Maio a
Comissão Nacional de Proteção de Dados
(CNPD) andará efetivamente no terreno,
junto das empresas e entidades, a fiscalizar o cumprimento deste novo regulamento.
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Legislação Laboral: Férias, Feriados e Faltas
Sessão de esclarecimento com a presença dos Procuradores da República Junto do Tribunal do Trabalho de
Barcelos, Dr. Manuel Marques e Dr. Alberto Campos
práticas que, com mais frequência, são colocadas em tribunal nas matérias em apreço.

Com a sessão de esclarecimento pretendeu
dar-se uma visão prática das principais questões e dúvidas que se colocam na aplicação
do regime jurídico das férias, feriados e faltas. Para esta sessão, realizada no dia 31 de
janeiro, contámos com a presença de Manuel
Marques e Alberto Campos, Procuradores da
República junto do Tribunal do Trabalho de
Barcelos. Partilharam, com os participantes,
a sua experiência profissional e as questões

De entre as temáticas abordadas destacouse, por um lado, a matéria da marcação das
férias e afixação dos respetivos mapas nas
entidades empregadoras, na medida em que
se aproximava o termo do prazo legal para
essa marcação. Para isso foram referidos os
dias de férias que têm de ser dados aos trabalhadores, a forma de marcação dos dias
de férias a gozar, a forma de publicitação dos
mapas de férias e a possibilidade e condições
de alteração dos mapas de férias já fixados.
Por outro lado, foram abordados os tipos de
faltas, as condições e requisitos de que depende a sua justificação, que não raras vezes
é fonte de conflitos laborais, bem como as
consequências legais das faltas injustificadas.
Foi uma sessão com um carácter eminentemente prático e onde se privilegiou o debate
com os participantes e a apresentação, discussão e esclarecimento de casos práticos
vividos na relação laboral e no dia-a-dia das
empresas.

ACIB
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CEDRAC e CIM Cávado unidos na
adoção de estratégias para a alavancagem da economia da região
Fórum da “Inovação, Exportação e Excelência Empresarial” em projeto de capacitação “Up Cávado”
A cidade de Barcelos, acolheu, no dia 10 de
abril, mais de uma centena de empresários
da região Cávado, no I Fórum de Capacitação Empresarial promovido pelo CEDRAC –
Conselho Empresarial do Ave e do Cávado e
a CIM Cávado - Comunidade Intermunicipal
do Cávado, no âmbito do projeto “UP Cávado”.
Este I Fórum da ”Inovação, Exportação e
Excelência Empresarial”, promovido pela

ACIB, enquanto associação filiada do CEDRAC, constituiu um dos mais importantes
momentos de capacitação de empresários
e gestores de PME, em áreas vitais para o
negócio, pelos temas abordados.
Na sessão de abertura estiveram presentes
o presidente do CEDRAC, João Albuquerque, o presidente da CIM Cávado, Ricardo
Rio e o presidente da Câmara Municipal de
Barcelos, Miguel Costa Gomes.
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“... nós enquanto associação empresarial temos um papel, fundamental, no interface com as empresas. As associações empresariais são
facilitadoras ao levar o conhecimento às empresas e fazer com que as
universidades possam ouvir as empresas quanto às necessidades de desenvolvimento científico e tecnológico ...”
“... com um tecido empresarial assim, em pequena escala, iniciativas
individuais não permitem grandes saltos. É preciso agregarem-se a estruturas coletivas, às associações empresariais ...”
“ ... precisamos de energia. Ela vem das empresas. Precisamos de políticas públicas de aproximação às empresas , infraestruturas de suporte,
de estratégicas coletivas ...”

João Albuquerque
Presidente do CEDRAC e da ACIB

“... o território do Cávado está ainda aquém do desenvolvimento dos
principais territórios a nível nacional e internacional ... o vastíssimo potencial que o mesmo dispõe e que é traduzido pela sua juventude, pelo
seu dinamismo empresarial, pela sua capacidade diferenciadora e, sobretudo, pela aposta que tem sido desenvolvida, de uma forma consistente, na promoção da inovação, exportação e excelência empresarial
...”
“... a concentração de esforços é essencial. As estratégias coletivas e as
parcerias constituem a chave para concertar posições e estratégias que
visam alavancar o motor económico da região do Cávado ...”

Ricardo Rio
Presidente da CIM Cávado

“... defendo os interesses dos empresários porque percebo o quanto
difícil é sê-lo, pois abraçam um risco permanente ... é acrescido pelo
risco que existe na mutação dos mercados ... os empresários têm que
ter consciência que o mundo está a mudar e que têm que adotar estratégias que diminuam, minimizem o risco ...”
“... as autarquias têm que olhar para os empresários com os olhos que
eles merecem. Uma das minhas prioridades são os presidentes de junta
pelo que representam, mas também o setor empresarial, pela riqueza
que cria ... destaco dois setores, que necessitam de muita mão-de-obra,
o têxtil e a construção civil ...”

Miguel Costa Gomes
Presidente da C.M.Barcelos

ACIB
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Quer criar uma nova empresa? Venha à ACIB!
Candidate-se aos apoios das EPAT para criar o seu negócio
As Entidades Prestadoras de Apoio Técnico (EPAT) são entidades credenciadas
pelo IEFP, do qual a ACIB faz parte, que
visam apoiar os empreendedores 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.

Algumas das empresas apoiadas no âmbito deste programa

Alexandrino Gomes

Aquanatura

Belle Adore

NGI Metalwork

Carbon Paco

Cria e Veste

Mimos & Lambarices

Pastelaria Sra. da Lapa

Plim - Art Studio

Área: Produção de legumes

Área: Metalomecânica

Área: Artigos da Disney, de festa, gomas

Área: Ictioterapia

Área: Artigos de desporto

Área: Pastelaria, café e restaurante

Área: Cabeleireira, estética, massagista

Área: Costureira

Área: Atividades de bem-estar
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Amora

António Rodrigues

Crossfit

Firstkick

Francisco Lima Gonçalves

Graniprisma

Área: Vestuário de criança

Área: Agenciamento de jogadores

Área: Serralharia

Área: Confeção de vestuário

Hino dos Anjos

Área: Ourivesaria e relojoaria

Área: Mármores e granitos

Nível Arrojado

Área: Ioga para crianças

Ourivesaria Costa Ribeiro

Área: Ginásio

Área: Oficina automóvel

Paulo Fonte

Área: Pavimentos e paredes

Terra Vida

Área: Produtos biológicos
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Sessão de esclarecimento promovida pela ACIB
“Perguntar à ASAE …” das mais participadas
Uma centena de associados da ACIB demonstram preocupação
em cumprir aspetos legais
No dia 6 de março, a ACIB com o apoio
da Autoridade de Segurança Alimentar e
Económica (ASAE), realizou a sessão de
esclarecimento “Perguntar à ASAE ...”
tendo como oradores Fernando Pereira,
Subinspetor-Geral da ASAE, e António
Amaral, Inspetor da ASAE.
Na abertura, João Albuquerque, Presidente da Direção da ACIB referiu a importância que a ACIB dá à realização
desta sessão no sentido de proporcionar
o máximo de informação às empresas e
a capacidade de terem ferramentas que
permitam cumprir os regulamentos e se
sentirem confortáveis se forem visitados
pela ASAE.
Fernando Pereira, Subinspetor-Geral da
ASAE, destacou que esta sessão promovida pela ACIB foi a mais participada, das
que realizaram até ao momento. Interpe-

lou os empresários presentes sobre alguns
termos usados, nomeadamente, saldos,
liquidações e promoções, que é permitido
usar, enquanto que descontos e rebaixas
a lei não permite, podendo ser levantado
um auto. Abordou o livro de reclamações
“... muitos empresários recusam-se a entregar o livro de reclamações quando é
solicitado pois têm medo das sanções ...”.
Desmistificou este assunto dizendo que
“... menos de 10% das reclamações, apreciadas pela ASAE, têm relevância ...”. Deu
enfoque às questões da higiene e segu-

O regime sancionatório
prevê que uma contraordenação leve, para uma
pequena empresa, é no
mínimo de 1.200,00€.

rança alimentar, “... essas sim são muito
relevantes e os empresários não podem
descurar ...”.
O Inspetor da ASAE, António Amaral,
apresentou o novo quadro legislativo,
alertando para o facto de com as novas
alterações a cada artigo corresponder
uma coima e, como tal, “... não há dúvidas … não há como não a aplicar. Não podemos fingir que não vimos e, nas questões de higiene, o aumento das coimas é,
neste quadro legislativo, muito maior ...”.
Abordou temas como as infraestruturas,
as áreas de serviço, as zonas integradas,
a cozinha, as copas e zonas de fabrico, os
vestiários e as instalações sanitárias destinadas ao uso do pessoal, as instalações
sanitárias destinadas a clientes, as regras
de acesso aos estabelecimentos, a lista
de preços, o livro de reclamações, entre
outros.
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Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho e
Obrigações Legais em debate na ACIB
Inspetores da ACT esclarecem seis dezenas de empresários
A ACIB, com o apoio da ACT, realizou no
dia 15 de maio o seminário sobre “Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho e
Obrigações Legais”, tendo como oradores Paula Silva e José Magalhães, inspetores da ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho.

das empresas terem que se preocupar em
estar na legalidade, evitando coimas cujo
valor tende a aumentar e não a diminuir.

Este seminário teve como finalidade esclarecer e promover uma cultura de segurança e higiene no trabalho junto dos
empregadores, sensibilizando-os para a
importância da promoção do bem-estar
de qualquer trabalhador e do cumprimento dos aspetos legais no local de trabalho,
implícitos em cada setor de atividade.

O inspetor do trabalho da ACT, José Magalhães, deu nota que o empregador
deve proceder à identificação dos perigos, à avaliação de riscos e sua integração
na atividade da empresa, combatendo os
riscos na origem, por forma a eliminar ou
reduzir a exposição e aumentar os níveis
de proteção. Tem que promover a realização de exames de saúde adequados,
a comprovar e avaliar a aptidão dos trabalhadores para o exercício da atividade
profissional.

O presidente da ACIB, João Albuquerque, referiu que os acidentes de trabalho
e as doenças profissionais representam
um custo económico elevado para as
empresas, para os trabalhadores e para a
sociedade em geral. Alertou para o facto

Alertou para o facto das empresas, quando recorrem a um serviço externo, se certificarem se a empresa prestadora dos
serviços está autorizada pela ACT e se
lhes presta todos os serviços exigidos e
contratualizados.

A inspetora do trabalho da ACT, Paula
Silva, abordou as alterações introduzidas à lei do assédio no local de trabalho,
dando nota que é proibida a sua prática e,
quando tal se verifique, há o direito a uma
indemnização por danos patrimoniais e
não patrimoniais. O assédio é punido com
uma contraordenação muito grave.

Fez referência à formação
contínua, em que o trabalhador tem direito, em cada
ano, a um número mínimo
de trinta e cinco horas de
formação contínua.
Falou ainda sobre o contrato de trabalho
a termo, abordou as regras relativamente
aos subsídios de Natal, subsídio de férias
e formas de cálculo, em caso de suspensão ou rescisão de contrato de trabalho.
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ACIB promove Sessão “Liderança Mobilizadora”
com o motivacional speaker Jorge Sequeira
CIM Cávado e CEDRAC capacitam empresários em Barcelos com ‘Up Cávado’
A ACIB, enquanto membro do CEDRAC,
realizou, no dia 28 de fevereiro, a sessão
de capacitação empresarial sobre a temática “Liderança Mobilizadora”. Esta iniciativa está inserida no projeto “UP Cávado
Business Talks” realizado pelo CEDRAC
- Conselho Empresarial do Ave e Cávado,
em parceria com a CIM Cávado, que contempla a realização de um ciclo de sessões em domínios estratégicos para a inovação e o desenvolvimento empresarial.
Esta sessão foi dinamizada pelo Prof. Dr.
Jorge Sequeira, um dos maiores motivacional speakers nacionais. Já participou
no desenvolvimento comportamental de
mais de uma centena de empresas, como
o Carrefour, Efacec, EDP, Sonae, Worten,
Zurich e Pepsi. A sua ação incide essencialmente nas áreas da inteligência emocional, resiliência, gestão do talento, liderança, motivação e condução de equipas.
João Albuquerque, presidente da ACIB,
referiu que a liderança é fulcral para a
competitividade das empresas. “O tempo
está cada vez mais curto, os desafios são
maiores e a concorrência cada vez mais

agressiva e maior e, neste contexto, os
empresários têm que saber mais, corrigir
hábitos, ouvir outros, para procederem a
novas formas de atuação, marcando a diferença, tornando-se mais competitivos.”
Miguel Mendes, em representação da
CIM Cávado, fez o enquadramento do
projeto UP-Cávado, apresentando as 3
vertentes do mesmo, qualificação, empreendedorismo e internacionalização.

Capacitar os empresários das
PME é o objetivo das conferências ‘UP Cávado Business
Talks’, pela voz de oradores
de referência, em temáticas
vitais para a competitividade
das PME: liderança, gestão
de recursos humanos, marketing e vendas, processos de
internacionalização, acesso a
fontes de financiamento ...

O palco foi dado a Jorge Sequeira que
abordou o tema de uma forma descontraída, diferenciadora, interativa e até provocatória, despertando o interesse dos
mais de sessenta empresários, gestores
e empreendedores. Ao longo da sessão
transmitiu conceitos, apresentou vídeos e
ajudou a refletir sobre os diversos estilos
de liderança: participativo, persuasivo,
delegativo e diretivo.
Durante a sua intervenção foi transmitindo mensagens de elevado valor sobre a
liderança, que os presentes puderam assimilar e comentar. Dá-se nota das seguintes: “O ativo mais importante de uma empresa são os seus recursos humanos”, “O
verdadeiro líder é o que não faz falta nenhuma”; “A nota que o líder dá à sua equipa é aquilo que ele vale, pois foi ele que
a criou”; “O verdadeiro líder é o que cria
outros líderes”; “Procuramos o homem,
ou mulher, certo para o lugar incerto”; “O
uso desenvolve e o não uso atrofia”; “O
que segura os colaboradores é o que eles
encontram na empresa”; “Quando duas
pessoas pensam da mesma maneira, uma
delas não faz falta”.
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“Inovar na Estratégia” com António Paraíso
Mais um sessão ‘Up Cávado’ de capacitação empresarial
A ACIB dinamizou uma sessão de capacitação empresarial dedicada à temática
“Inovação na Estratégia”, com António
Paraíso, reconhecido speaker na área do
marketing e da inovação. Esta iniciativa
está inserida num projeto realizado pelo
Conselho Empresarial do Ave e do Cávado (CEDRAC), em parceria com a CIM
Cávado, designado “UP Cávado Business
Talks” que contempla a realização de um
ciclo de sessões em domínios estratégicos para a inovação e o desenvolvimento
empresarial.
João Albuquerque, presidente do CEDRAC e da ACIB, abriu a sessão fazendo o
enquadramento do programa e reforçando a satisfação do CEDRAC em colaborar
com a CIM Cávado no desenvolvimento
da iniciativa, direcionada para todo o tecido empresarial da região. Referiu que
a inovação é fulcral para a manutenção e
projeção das empresas no mercado. Salientou o facto de 96,2% das empresas
serem micro e pequenas empresas, e que
precisam de estar atentas às mutações
do mercado e abrirem horizontes. “Nos
dias de hoje, a agressividade do mercado
exige que as empresas apostem na inova-

ção”. Terminou acrescentando “O caminho faz-se não tendo receios, a arriscar, a
fazer diferente e a inovar”.
Domingos Silva, técnico de gestão de
fundos comunitários da CIM Cávado, iniciou a sua intervenção fazendo referência
ao facto de 95% da ação da CIM Cávado
serem fundos comunitários. Abordou o
programa Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E),
que apoia empresas já criadas e projetos
de empreendedorismo. Informou que o
programa apoia projetos de investimento
de montante até 235 mil euros, com uma
taxa de incentivos entre 30% e 50% do investimento elegível.
António Paraíso, consultor especialista
na área do marketing e da inovação, ini-

Estes tempos difíceis obrigam a um maior esforço
e a trabalhar mais para se
conseguir o mesmo, mas
obrigam sobretudo a pensar e a fazer diferente.

ciou a sua intervenção fazendo referência ao facto de vivemos num mundo de
incertezas, em tempos de mudança, e a
forma como as gerimos irá fazer toda a
diferença. Não temos que ficar agarrados
ao passado. Somos livres de fazer novas
escolhas.
Após exemplificar com alguns casos de
inovação bem, e mal, sucedidos, insistiu
dizendo: “reflitam, pois muito provavelmente nos próximos cinco anos os seus
concorrentes vão mudar, os seus clientes
vão mudar, os mercados vão mudar, as
tecnologias que a empresa usa vão mudar. Não será que as suas capacidades,
competências e conhecimentos deveriam
mudar também?”.
“Soluções com valor resolvem problemas, conquistam clientes, diferenciamse da concorrência, aumentam lucros”.
Concluiu a sua brilhante e dinâmica intervenção lançando um desafio: “pensem,
analisem, troquem ideias, e tracem um
plano! O que vão fazer em Janeiro?... e
em Fevereiro? ... e em Março? ... em cada
mês, para fazer coisas novas e conseguir
melhores resultados”.
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Programa Comércio Investe apoiou empresas do
Comércio Tradicional no centro da cidade
Projeto Plaza Barcelos aproxima empresas do mundo digital
A execução deste projeto conjunto de
modernização comercial, no montante
global de 727.094,37€, destinou-se à modernização de 22 lojas aderentes.
As iniciativas realizadas no âmbito do
projeto continuarão a contribuir para a:
• Dinamização das ruas, tornando-as
mais atrativas, acolhedoras, dinâmicas e interativas, captando e convi-

dando 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);

• Criação de uma linha condutora na
divulgação do comércio tradicional de
Barcelos.
Fez parte do projeto a criação do portal
Plaza Barcelos, em português e inglês,
para divulgação da oferta comercial das
empresas aderentes, afirmando-se como
um canal privilegiado de vendas.

Empresas apoiadas em 45% de incentivo não
reembolsável sobre o investimento.
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Certificação do Setor do Comércio e
Serviços - Vamos Falar de Oportunidades?
Projeto dinamizar promovido pela ACIB apoia as empresas a
obterem a certificação DNP TS 4546:2016
A ACIB, com o apoio da SGS, realizou no
dia 5 de junho, o seminário “Certificação
do Setor do Comércio e Serviços - Vamos
Falar de Oportunidades?”. Este seminário
teve como finalidade a divulgação da certificação DNP TS 4546:2016, que se aplica a empresas dos setores do comércio e
serviços, a apresentação das oportunidades de financiamento e o reforço do protocolo entre a ACIB e a SGS, que tem por
objeto a prestação de serviços de auditorias de certificação aos associados, em
condições financeiras muito vantajosas.
O presidente da ACIB, João Albuquerque,
referiu que as empresas têm que perceber
que, nos dias que correm, o fator diferenciador já não é o preço. Têm que procurar
novas formas de competir e, esta norma,
é uma forma de promover e criar uma
maior notoriedade e imagem das empresas junto dos clientes e fornecedores,
da comunidade e do Estado. Trata-se de
uma poderosa ferramenta, que permite a

identificação de situações a corrigir e de
oportunidades de melhoria, tornando, assim, as empresas mais competitivas.
Pela SGS, Ana Duarte fez a apresentação
do Sistema de Reconhecimento da Qualidade do Serviço das PME do Comércio
e Serviços. Explicou que os objetivos da
norma se prendem, em traços gerais, com
a otimização dos níveis de desempenho
das empresas, através da adoção de boas
práticas e procedimentos, com a melhoria dos métodos de gestão e organização,
maximizando os recursos disponíveis e os
ganhos de produtividade, e em assegurar
as competências profissionais mínimas
associadas aos serviços prestados tendo
em vista a melhoria da competitividade.
Ana Machado, também pela SGS, explicou que o Modelo do Sistema de Reconhecimento é composto por 6 módulos,
sendo, cada um deles, constituído por um
conjunto de critérios e avaliado indepen-

dentemente. Apresentou as inúmeras
vantagens desta norma, pois trata-se de
uma ferramenta de trabalho fácil de aplicar, tornando-se pouco burocrático, e que
permite o reconhecimento externo.
A coordenadora do projeto de formaçãoação “Dinamizar”, Natália Costa, destacou que o “Dinamizar” permite trabalhar cada empresa, preparando-a para a
obtenção da certificação. Referiu que a
ACIB ainda está a angariar empresas para
a segunda fase. Apresentou o modelo de
intervenção adotado, que consiste na realização de um diagnóstico que sustenta
a definição do plano de ação que é composto por consultoria e formação.
Nuno Lourinho, pela SGS, abordou o protocolo que a ACIB tem com a SGS à 10
anos, em que as condições financeiras
da prestação de serviços de auditorias de
certificação aos associados da ACIB são
muito vantajosas.
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A ACIB dinamiza o comércio e a
cidade com a Campanha de Páscoa
Atividades de animação reforçam o valor do comércio tradicional
Com o objetivo de estreitar a relação entre o comércio e os consumidores, a ACIB,
em parceria com a Câmara Municipal de
Barcelos, realizou mais uma campanha
de Páscoa, com um programa bastante
risco e diversificado de atividades de animação que atraíram milhares de pessoas
a visitar a cidade.

e etnográficos, deram asas à sua criatividade e decoraram cordas com flores e
outros motivos festivos.

Este ano a Rua Direita foi embelezada
com um céu multicolorido, que resultou
da colaboração de várias instituições que
responderam ao pedido da ACIB. Diversas
instituições de solidariedade, centros sociais, escolas, infantários, associações de
pais, grupos de jovens e grupos culturais

Na Avenida da Liberdade foi instalada,
como habitualmente, a “Aldeia do Coelhinho”, composta por insufláveis de grandes dimensões e casinhas com ateliers,
onde as crianças, com a ajuda de monitores, realizaram trabalhos personalizados
que depois levaram para as suas casas.

Uma novidade nesta Páscoa foi o “Autocarro da Diversão”, que fez as delícias dos
mais novos, através de um insuflável e de
ateliers diversos no seu interior.

A cidade foi percorrida, durante todos os
dias da campanha, por grupos de animadores, em bicicletas e em patins, que visitaram os estabelecimentos e ofereceram
balões e ovos de chocolate aos consumidores e visitantes.
Esta campanha foi desenvolvida de forma
a dar visibilidade ao comércio tradicional,
reforçar o seu valor e estimular a sua atividade. A ACIB reconhece a necessidade de
atividades mais criativas, que constituam
iniciativas de enriquecimento cultural e
social e fomentadoras de novas dinâmicas nas diversas atividades, para as quais
trabalha e dedica a sua ação.
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Instituições de Barcelos que colaboraram com cordas de flores e
outros motivos festivos para a Rua Direita
APS – Associação Perelhal
Solidário
Casa do Povo de Alvito
Centro Zulmira Pereira Simões
Associação Humanitária de Rio
Covo Santa Eugénia

CASP – Centro de Apoio e
Solidariedade da Pousa

Centro Social de Aguiar
Centro de Solidariedade
Social de S. Veríssimo

Centro Social e
Paroquial de Fragoso

Infantário de Sta. Maria da
Fonte de Baixo

Mais Juventude – Associação
de Alvelos

Centro Social de Cultura e
Recreio da Silva

APAC – Associação de Pais e
Amigos de Crianças

Santa Casa da
Misericórdia de Barcelos
Grupo de Danças e
Cantares de Aldreu
Associação de Pais e
Encarregados de Educação do
Jardim de Infância e da Escola do
1.º Ciclo de Aldreu

Jardim de Infância e
Escola do 1.º Ciclo de Aldreu
Grupo Cultural e
Etnográfico de Aldreu
Grupo de Jovens,
Os Pioneiros Solidários
Escola Básica António Fogaça

Associação de Pais da Escola
Básica António Fogaça
Centro de Bem Estar
Social de Alheira
Jardim de Infância e
Escola do 1.º Ciclo de Aldão
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No Dia Mundial da Criança a ACIB apoiou
mais de dezena e meia de instituições
do concelho, com insufláveis, tendas de
apoio e de animação e um autocarro com
ateliês e um insuflável, no seu interior.
Instituições apoiadas:
• Centro de Solidariedade Social de S.
Veríssimo – 1 insuflável
• Junta de Freguesia de Abade de Neiva
– 1 insuflável
• Centro Social de Remelhe – 1 insuflável e 1 tenda
• Junta de Freguesia de Aldreu – 1 insuflável
• Delegação de Aldreu da Cruz Verme-

lha Portuguesa – 1 insuflável e 1 tenda
• CASP - Centro de Apoio e Solidariedade da Pousa – 1 insuflável
• Casa do Povo de Alvito – 1 insuflável
• Junta de Freguesia de Carapeços – 1
insuflável
• Jardim de Infância de S. Pedro – 1 insuflável
• Escola de Abade de Neiva – 1 insuflável
• Junta de Freguesia da Pousa – 1 insuflável
• Centro Social da Silva – 1 insuflável
• Escola Básica e Jardim de Infância de
Milhazes – 1 insuflável
• Escola Primária de Carvalhal – 1 insu-

flável
• Centro de Bem Estar Social de Alheira
– 1 insuflável
• Junta de Freguesia de Balugães – 2 insufláveis
• Rosa Cintilante – 3 insufláveis e o autocarro da diversão
• Junta de Freguesia de Galegos Santa
Maria – 3 tendas e o autocarro
A ACIB pode ceder, estando disponíveis,
as suas tendas e insufláveis às instituições
do concelho e às suas empresas associadas. Os pedidos têm que ser feitos com
antecedência para garantir a disponibilidade dos equipamentos.
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Passatempo do Dia dos Namorados

Vencedores receberam prémios oferecidos
pelos Associados da ACIB
Para festejar o Dia dos Namorados a ACIB
dinamizou um passatempo dirigido aos
consumidores do concelho, com prémios
interessantes alusivos ao dia. Para participar no passatempo os interessados
fizeram um comentário sobre “o comércio tradicional e o dia dos namorados” no
evento respetivo criado na página de Facebook da ACIB. Depois foi só convidar os
seus amigos para fazerem “Gosto” na sua

frase. Às quatro frases com mais “Gostos”
foi realizado um sorteio, onde foram atribuídos os seguintes prémios, oferecidos
por quatro associados da ACIB:
• Um jantar para duas pessoas, oferecido pelo Restaurante Solar Real Barcelos.
• Um bolo do Dia dos Namorados, oferecido pela Pastelaria Rosa Cintilante
– Gilmonde, Barcelos.

Comércio tradicional com
um novo meio de promoção,
o Autocarro da Diversão
A ACIB tem mais um meio de promoção do comércio tradicional e de apoio aos
eventos que realiza durante o ano. O autocarro, pela sua mobilidade, pode percorrer vários pontos da cidade e todas as freguesias do concelho, aumentando
assim a projeção das campanhas promocionais por nós realizadas.
O autocarro é utilizado também como um ponto de atração e de diversão para
as crianças, pois, no seu interior, há espaço para vários ateliers didáticos e para
um insuflável.

•
•

Uma caixa com 3 garrafas de espumante, oferecida pelo Supermercado
Simone Coviran - Barcelos.
Um ramo de flores, oferecido pela
Florista S. José - Barcelos.

A ACIB continua assim com o seu programa de reforço do potencial do Comércio
Tradicional.
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Técnico/a de:
•
•
•
•
•
•

Vendas
Comercial
Administrativo
Secretariado
Electrotecnia
Electrónica e Telecomunicações

•
•
•
•
•
•

Mecatrónica Automóvel
Design de Moda,
Acção Educativa
Auxiliar de Saúde
Recepcionista de Hotel
Comunicação e Serviço Digital

O que aprendeu ao longo da sua vida são competências que serão reconhecidas, avaliadas e certificadas através de processo RVCC com o apoio de técnicos e formadores
na ACIB, entidade acreditada para o efeito.

Obtenha o 9.º ou 12.º Ano
DAMOS VALOR AO QUE SABE!
Se as suas competências adquiridas o demonstrarem pode obter equivalência até
ao nível do secundário / 12.º Ano.

O Centro Qualifica
não tem custos
É totalmente
gratuito

Certificação da Sua Profissão
Sabe que também pode certificar as suas competências profissionais?
Venha à ACIB e veja como pode obter a certificação da sua profissão.

Orientação e Encaminhamento
Quer obter informação sobre a formação profissional e quais os cursos que mais se
identificam consigo?
Informação, orientação e encaminhamento de adultos e jovens a partir dos 15 anos.
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Campeonato Nacional Worldskills Portugal

Formandos da ACIB foram premiados com a medalha de bronze nas
profissões de Eletrónica Industrial e de Eletricidade de Instalações
Eugénio Cibrão e Carlos Cardoso em representação da ACIB, saíram premiados
na 43ª edição do Campeonato Nacional
das Profissões - WorldSkills Portugal, que
este ano decorreu no Serviço de Formação Profissional de Beja.
Os dois jovens que representaram a ACIB
competiram durante quatro dias intensivos, enfrentando um júri composto por
peritos nacionais e internacionais altamente qualificados. Nesta fase nacional,
Carlos Cardoso, na profissão de Eletrónica Industrial, e Eugénio Cibrão, na profissão de Eletricidade de Instalações, saíram
vencedores. Medalhados com bronze
em duas áreas com muita complexidade
técnica e que exigem metodologia, o que
valoriza ainda mais esta conquista e comprova a eficácia da formação profissional
que desenvolvemos ao longo dos anos.
Este evento tem lugar de 2 em 2 anos,
envolveu 383 jovens concorrentes em 40
profissões e reuniu os classificados com
as melhores pontuações na fase de préseleção, na qual os nossos formandos ficaram apurados como os melhores candidatos regionais, tendo sido selecionados
para representarem a Zona Norte, fazendo frente a dezenas de participantes.
Este resultado vem fortalecer o nosso
esforço ao dotar tecnicamente os jovens
com expectativas promissoras de campeões e que transportam este espírito para

Eugénio Cibrão, medalha de bronze na profissão de eletricidade de instalações
as empresas da região, com o selo “ACIB
Cria Futuro”, desmistificando alguns préconceitos em relação ao ensino profissional e prova que o sector empresarial pode
confiar na formação e na preparação que
é feita na ACIB, pois aqui as empresas podem vir buscar os seus trabalhadores.
A preparação de jovens técnicos especializados numa profissão a par do incremento das habilitações escolares é uma das

Carlos Cardoso, medalha de bronze na profissão de eletrónica industrial

vertentes do trabalho formativo exercido
pela ACIB. A existência no plano curricular de domínios de carácter sociocultural,
científico-tecnológicos e práticos permite no final obter equivalência escolar e
certificado profissional. A intervenção da
ACIB na formação profissional de jovens
constitui-se como uma das mais reconhecidas e requisitadas do país, com taxas de
empregabilidade nas empresas acima dos
90%.
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A Idade e o Mercado de Trabalho, mais uma
tertúlia improvável realizada pela ACIB
À conversa com a historiadora e professora universitária Raquel Varela
A ACIB-Cultura levou a cabo, no dia 18 de
Janeiro, mais uma das suas tertúlias, inserida no ciclo “O Trabalho e a Sociedade
Atual”. O palco foi o Salão Nobre da ACIB,
teve como tema “A Idade e o Mercado de
Trabalho” e foi participada por cerca de
quatro dezenas de pessoas.

tirmos, se são as empresas que devem
adaptar-se aos trabalhadores ou estes
é que têm de se adaptar às empresas.
Como é que as empresas vão reagir face
ao envelhecimento do país e os reflexos
que podem advir no mundo e na organização do trabalho.

Na conversa, conduzida por Raquel Varela, historiadora e professora universitária, abordaram-se questões bastante
pertinentes sobre o tema. Será a idade
um ponto positivo ou negativo para a
contratação? Porque será que assistimos
a empresas a recusar contratar pessoas
com mais de 35 anos de idade e tendem
a despedir os colaboradores mais velhos?
Um profissional com 35 anos de idade
dificilmente é inserido num processo de
recrutamento e selecção, a não ser para
cargos diretivos.

Cremos ainda que, com esta tertúlia,
contribuímos para sensibilizar a opinião

Com uma tertúlia dedicada a esta temática, pretendeu-se conversar sobre estes
e outros dilemas que afloram a nossa sociedade e o nosso mercado de trabalho.
É necessário compreendermos, e discu-

Como é que as empresas vão reagir
face ao envelhecimento do país?
Será a idade um
ponto positivo ou
negativo para a
contratação?

pública e esclarecer sobre determinadas
responsabilidades, quer do mercado de
trabalho, quer dos próprios cidadãos.
A ACIB, com estas iniciativas, persegue
também um dos seus objetivos, que é de
contribuir para a criação de espaços de
reflexão, onde se imiscuam a participação cívica, a consciência crítica e o apreço
pela cultura.
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