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Formação: Higiene e Segurança no Trabalho
A ACIRO, em parceria com o CECOA, irá desenvolver uma acção de formação de Higiene e
Segurança no Trabalho, com a duração de 25 horas, durante os dias 2, 7, 9, 14, 16, 21, 28 e 30 de
Junho (terças e quintas-feiras), das 20:00h às 23:00h. Se pretender inscrever-se, deverá fazê-lo
preenchendo a ficha de inscrição disponível no nosso site (www.aciro.pt) e enviar-nos via e-mail ou
fax, ou então junto dos nossos serviços.

Relatório Único de 2010
O Relatório Único referente ao ano 2010, deverá ser entregue até ao dia 31 de Maio de 2011. As
instruções de preenchimento encontram-se disponíveis em www.gep.gov.pt.
O Anexo F, referente à informação sobre prestadores de serviços, deverá ser entregue apenas em
2012, com referência ao ano 2011.

Estágios Profissionais
Qualquer entidade, com ou sem fins lucrativos, independentemente da sua dimensão, actividade ou
forma jurídica, Pode candidatar -se ao Programa de Estágios Profissionais. Os destinatários são
indivíduos, com idade até aos 30 anos, inclusive, com uma qualificação de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 e
ainda os desempregados à procura de novo emprego, com idade superior a 30 anos, que tenham
concluído, há menos de 3 anos, uma qualificação de nível 2,3, 4, 5, 6, 7 ou 8 e não tenham
registos de remunerações na segurança social nos últimos 12 meses anteriores à entrada da
candidatura. Para pessoas com deficiência e incapacidade não existe limite de idade.
Os apoios financeiros são os seguintes: empresas que empreguem até 9 trabalhadorescomparticipação de 75%; empresas que empreguem entre 10 e 250 trabalhadores- comparticipação

de 65%; empresas que empreguem mais de 250 trabalhadores- comparticipação de 40%.
Haverá ainda lugar à comparticipação no subsídio de alimentação até ao valor fixado para os
trabalhadores que exercem funções públicas, bem como comparticipação no pagamento do
prémio do seguro até 3% do valor da bolsa de estágio pelo período de 9 meses.
As comparticipações são majoradas em 10%, no caso de o estagiário ser pessoa com deficiência e
incapacidade.
As Entidades que pretendam candidatar-se aos Estágios Profissionais deverão fazê-lo através do
preenchimento do formulário electrónico disponível no Portal do IEFP (www.iefp.pt) ou do Portal do
NETEMPREGO (www.netemprego.gov.pt).

DURAÇÃO LEGAL DO PERÍODO DE FÉRIAS
Os trabalhadores têm direito a um período de férias anual de 22 dias úteis. Todavia, este período é
acrescido de:


3 dias, se o trabalhador, no ano civil a que as férias reportam, não tiver faltas ou tiver apenas
um dia (ou 2 meios dias) de faltas;



2 dias, no caso do trabalhador ter 2 dias (ou 4 meios dias) de faltas;



1 dia, no caso do trabalhador ter 3 dias (ou 6 meios dias) de faltas.

DECLARAÇÕES IRS - MODELO 3

31 de Maio é o último dia para serem apresentadas as declarações Modelo 3, via internet,
relativamente aos rendimentos das categorias B, E, F OU G ou em conjunto com os rendimentos das
categorias A e/ou H.

VINHOS PREMIADOS NO CONCURSO BERLEINER WEIN TROPHY
A Companhia Agrícola do Sanguinhal, Lda., empresa nossa associada, recebeu dois prémios no
Concurso Berleiner Wine Trophy, realizado em Berlim, entre os dias 3 e 6 de Fevereiro de 2011: a
medalha Premium Gold pelo vinho Sanguinhal (vinho tinto 2008) e a medalha de Ouro pelo vinho
Penínsola (vinho tinto 2009).

Os nossos Consultórios e Gabinetes de Apoio
Consultório Económico

Consultório Jurídico

Informamos que podem consultar a
nossa técnica, Dr.ª Helena Reis, para
informações, aconselhamento,
elaboração de estudos de
viabilidade e elaboração de
candidaturas aos programas de
apoio

Informamos que podem consultar a
nossa técnica, Dr.ª Paula Louro Sousa,
para questões jurídicas da actividade
empresarial.
Horário: Segunda-feira da primeira e
terceira semana de cada mês, das
10:00h às 12:00 horas

Horário: 3ª, 4ª e 5ª feiras das 9:00 às
12:30 horas

Gabinetes de Apoio ao Empresário
GAE - Lourinhã

GAE – Sobral M. Agraço
Consultório Económico

2ª,que
4ª e podem
5ª feira consultar a nossa técnica, Dr.ª Helena
3ª eReis,
6ª feira
Informamos
para informações,
aconselhamento e elaboração de candidaturas aos programas de apoio
Tel./Fax: 261 414 877
Tel./Fax: 261 943 244
e-mail: Lourinhã@aciro.pt
Horário: 3ª, 4ª e 5ª feiras dee-mail:
manhãgae@cm-sobral.pt

Protocolos
Aproveite os protocolos que a ACIRO tem com as seguintes entidades:
PRETRAB – Higiene, segurança e Medicina no Trabalho
Qualab Alimentar – Auto-controlo e Higiene Alimentar
Zurich – Seguros
BANIF – Banca

Tire Partido dos serviços que temos ao seu dispor….
Contacte-nos! Visite-nos!

Sede: Praceta Dr. Afonso Vilela, n.º 2, Apartado 221, 2560-293 Torres Vedras
Telef: 261 330 830 / Fax: 261 330 839

e-mail: geral@aciro.pt

