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Número de empresas aumenta no
concelho de Celorico de basto

Celorico de basto tem mais pessoal ao
serviço nas empresas

Segundo os últimos dados pulicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) o concelho de Celorico de Basto registou, entre 2013 e 2016, um aumento do número de empresas com a criação de 321 novas empresas,
sendo que deste registo excluem-se os empresários em
nome individual (ENI).
Esta realidade é fruto do dinamismo económico que se
tem feito sentir em Celorico de Basto, com a captação
de novos investimentos e a instalação de novas empresas no concelho, nas áreas da agricultura, indústria,
turismo, comércio e serviços.

Este dinamismo económico gerou novas oportunidades de emprego no concelho tendo sido registado
um aumento de cerca de mil pessoas ao serviço nas
empresas, no período de 2013 a 2017.
Segundo os últimos dados publicados pelo Instituto
Nacional de Estatística (INE) o número de pessoas ao
serviço nas empresas era de 3055 em 2013 tendo
subido para 4044 em 2017, tendência esta que se
prevê manter, uma vez que a taxa de desemprego
tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos.

ofertas de emprego em Celorico de basto

https://iefponline.iefp.pt

Pedreiro (M/F) ID da Oferta 588915856
Empregado de Armazém (M/F) ID da Oferta 588926377
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588925922
Serralheiro Civil (M/F) ID da Oferta 588926590
Mecânico e Reparador de Veículos Automóveis (M/F) ID da Oferta 588926596
Agricultor e Trabalhador Qualificado da Agricultura e Produção Animal Combinadas (M/F) ID da Oferta 588891869
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588922160
Operador de Máquinas de Fabrico de Calçado e Similares (M/F) ID da Oferta 588922170
As ofertas apresentadas são da responsabilidade do IEFP. Para mais informações clique na oferta pretendida ou aceda
ao iefponline
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Alertas

Código do Trabalho sofre alterações
A legislação laboral foi alvo de revisão e vai impor novas regras nomeadamente na contratação
a termo e no período experimental. Desta revisão destacam-se as seguintes alterações:

O prazo
para a apresentação da declaração inicial do
beneficiário efetivo foi alargado
até 31 de outubro
de 2019, para as
entidades sujeitas
a registo comercial e até 30 de novembro de 2019,
para as demais
entidades sujeitas
ao RCBE. O Registo Central de Beneficiário Efetivo
(RCBE) pretende
identificar todas
as pessoas que
controlam
uma
empresa, fundo
ou entidade jurídica de outra natureza.

O
Programa de arrendamento
acessível entrou
em vigor a 1 de
julho de 2019 e
tem vantagens
para senhorios e
inquilinos.

Está aberto
o segundo
período de candidaturas às medidas
Estágios
Profissionais e
Prémio Emprego
até ao dia 20 de
dezembro
de
2019.

Taxa de rotatividade a partir de 2021
É criada uma contribuição adicional por rotatividade excessiva dirigida aos empregadores que
ultrapassem a média anual de contratos a termo prevista para cada setor. A taxa será aplicada
sobre a massa salarial dos trabalhadores com contratos a termo, sendo progressiva até 2%,
penalizando mais as empresas que mais recorrem aos contratos a termo e mais se desviem do
indicador setorial anual que será publicado no primeiro trimestre do ano civil a que respeita.
Duração máxima dos contratos
A duração máxima dos contratos a termo certo é reduzida para dois anos (atualmente é de
três anos) e a dos contratos a termo incerto é reduzida dos atuais seis anos para um máximo
de quatro anos.
Limite às renovações dos contratos
A lei já limita a um máximo de três as renovações dos contratos a termo, mas a nova regra vem
impor que a soma das renovações não pode contemplar um prazo mais longo do que o previsto no contrato inicial.
A contratação a prazo para postos de trabalho permanentes fica, por outro lado, limitada aos
desempregados de muito longa duração (sem trabalho há mais de 24 meses), sendo eliminada
a possibilidade de os jovens à procura do primeiro emprego e dos desempregados de longa
duração (há mais de 12 meses) também poderem ser abrangidos.
Período experimental duplica
Para os desempregados de longa duração e jovens à procura do primeiro emprego, o período
experimental é alargado de 90 para 180 dias.
Contratos de muito curta duração em todos os setores
Os contratos de muito curta duração são alargados de 15 para 35 dias e a sua utilização é generalizada a todos os setores, deixando de estar limitada à agricultura e turismo, por exemplo.
Trabalho temporário com novos travões
O Código do Trabalho vai prever um limite de renovações até seis vezes dos contratos de trabalho temporário, restringindo as situações em que esta norma pode ser afastada a casos de
doença, acidente, licenças parentais e situações análogas.
Bancos de horas grupal
É criada a figura do banco de horas grupal, mecanismo que pode ser aplicado ao conjunto de
trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica desde que seja aprovado em referendo pelos trabalhadores. Os bancos de horas individuais acabam, mas o novo diploma permite que os que já existem se possam manter pelo prazo máximo de um ano após a entrada
em vigor das novas regras.

Apoio a sistema de incentivo para devolução de embalagens de
bebidas de plástico não reutilizáveis
Candidaturas abertas até 30 de Setembro
Com o objetivo de apoiar a implementação do projeto-piloto para testar o sistema de incentivo
para a devolução de embalagens de bebidas em plástico,
não reutilizáveis foi criado um apoio direcionado para embaladores e importadores de produtos embalados.
Os interessados podem candidatar-se até às 23:59 horas do
dia 30 de setembro de 2019, sendo excluídas as candidaturas submetidas após termo do prazo. As candidaturas devem ser submetidas através da página eletrónica do Fundo
Ambiental, em www.fundoambiental.pt, onde figura o aviso “Apoio a sistema de incentivo para a devolução de embalagens de bebidas em plástico não reutilizáveis” e a ligação para o formulário da candidatura.
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Sistema de informação cadastral simplificada
alargado a todo o território nacional

Taste Up - candidaturas abertas até 11
out 2019

Com o objetivo de aumentar o conhecimento efetivo sobre os
proprietários e a propriedade rústica, o Sistema de Informação
Cadastral Simplificada vai ser alargado a todo o país.
Tendo na plataforma BUPi - Balcão Único do Prédio a sua base
de funcionamento, o sistema de informação cadastral simplificada permite a localização georreferenciada dos prédios com
vista a definir a localização exata dos prédios rústicos e mistos
e os seus limites, bem como gerar um procedimento especial
de registo de prédio omisso de forma a identificar a titularidade das propriedades que ainda não constam da base de dados
do registo predial.
Segundo prevê a proposta, a inscrição dos prédios rústicos
omissos na matriz não dará lugar à aplicação de coimas, à instauração de processo por infração tributária ou à liquidação e
cobrança de impostos e juros devidos até à data da regularização.
À semelhança do que aconteceu com o projeto-piloto testado
em 10 municípios, esta ferramenta é gratuita quer para os
cidadãos quer para as entidades públicas.
Refira-se que a operacionalização do regime depende
da celebração, até 1 de novembro de 2019, de acordos de colaboração interinstitucional entre o Centro de Coordenação
Técnica e cada município, sendo que os acordos serão publicitados no BUPi, nos sites das autarquias e por afixação de editais.

Estão abertas as
candidaturas ao
programa
de
aceleração Taste
Up (2.ª edição).
Promovido pelos Territórios Criativos, conta com o apoio do Turismo de Portugal, no âmbito do programa FIT – Fostering Innovation in Tourism, que tem como objetivo
dinamizar novos projetos disruptivos de base turística e estimular o ecossistema empreendedor.
Podem inscrever-se startups com, no máximo, 5
anos de existência que pretendam validar e/ou aperfeiçoar os seus modelos de negócios, com projetos
inovadores, que respondam às necessidades de mercado e alinhados com as prioridades do Programa
FIT 2019, designadamente a valorização dos ativos
estratégicos definidos na Estratégia Turismo 2027,
mais especificamente a Gastronomia e o Enoturismo.
Candidaturas até 11 de outubro de 2019.
Fonte: Turismo de Portugal

Tech Days B2B 2019
O evento TECHDAYS B2B 2019 a realizar no próximo dia 11 de
outubro, em Aveiro, vai reunir empresas de diferentes setores, empreendedores, centros de I&D e demais público para
troca de ideias, apresentação de iniciativas de inovação, de
produtos e serviços, assim como, para debater as tendências
futuras dos mercados em diversas áreas.
Se tem interesse em participar neste evento de promoção de
encontros de negócios e de inovação registe-se gratuitamente
neste evento até 30 de setembro AQUI.

Banco de Portugal com comparador de comissões bancárias
O Banco de Portugal disponibiliza ao cliente bancário uma
ferramenta que permite comparar, de forma simples e rápida,
as comissões relativas a serviços associados a contas de pagamento, nomeadamente os custos com a manutenção de conta, disponibilização de cartões de débito e de crédito, levantamento de numerário, aquisição de cheques e transferências. O
Comparador de comissões permite comparar, por instituição
ou por serviço, as comissões máximas praticadas pelas instituições. Para tal basta aceder ao respectivo comparador de
comissões através do Portal do Cliente Bancário https://
clientebancario.bportugal.pt/pt-pt/

Legislação
Aviso n.º 12599/2019 - Apoio a sistema de incentivo para
a devolução de embalagens de bebidas em plástico não
reutilizáveis
Decreto-Lei n.º 111/2019 - Simplifica e atualiza os procedimentos administrativos de registo automóvel
Lei n.º 65/2019, de 23/08 - Mantém em vigor e generaliza a aplicação do sistema de informação cadastral simplificada.
Portaria n.º 233/2019, de 25/07 - Regulamenta o regime
das notificações e citações efetuadas por transmissão
eletrónica de dados em área reservada no Portal das Finanças, designado como «Notificações e Citações Eletrónicas - Portal das Finanças» (NCEPF), previsto no artigo
38.º-A do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).
Portaria n.º 230/2019, de 23/07 - Alteração da Portaria
n.º 12/2010, de 17 de janeiro - Tabela de atividades IRS.
Lei n.º 76/2019, de 2019-09-02 - Determina a não utilização e não disponibilização de louça de plástico de utilização única nas atividades do setor de restauração e/ou
bebidas e no comércio a retalho
Lei n.º 77/2019, de 2019-09-02 - Disponibilização de alternativas à utilização de sacos de plástico ultraleves e de
cuvetes em plástico nos pontos de venda de pão, frutas e
legumes

Incentivos - candidaturas abertas
designação

prazo

Qualificação das PME “Contratação de recursos humanos altamente
qualificados—2018 AVISO NORTE-59-2018-42

De 17 de dezembro de 2018 a 17 de dezembro de 2019

Propriedade Intelectual e Industrial Aviso N.º 03/SI/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

Internacionalização – Projetos individuais Aviso 02/SI/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

SAICT PI 1.1 - Internacionalização Aviso 02/SAICT/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

SAICT Propriedade Intelectual Aviso 01/SAICT/2019

De 06 de fevereiro a 31 de dezembro de 2019

Projetos de interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&D | Proje- De 9 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2020
tos em Co-promoção Aviso N.º 26/SI/2016
Projetos de interesse Especial e de Interesse Estratégico de I&D - Projetos de I&D Individuais Aviso N.º 25/SI/2016

De 9 de dezembro de 2016 a 31 de dezembro de 2020

Proteção de Direitos da Propriedade Industrial AVISO 17/SI/2015

Decorre em contínuo

Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva - Regime Contratual de
Investimentos AVISO 06/SI/2017

De 7 de abril a 2017 a 31 de dezembro de 2020

Sistema de Incentivos Projetos de Formação em Processos de Inovação
AVISO 18/SI/2017

De 3 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2019

Projetos Demonstradores Individuais | Selos de Excelência
Aviso N.º 05/SI/2019

De 27 de março de 2019 a 31 de janeiro de 2020

Linha apoio à valorização turística do interior Aviso

Até 30 de novembro de 2019

Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia Aviso N.º 16/SI/2019

De 12de julho a 18 de dezembro de 2019

Projetos Estruturados de I&D&I Aviso N.º 05/SAICT/2019

De 16 de julho 18 de outubro de 2019

Projetos de I&D em Copromoção Aviso N.º 17/SI/2019

De 15 de julho a 15 de novembro de 2019

Aberto período de candidaturas ao Programa de Apoio M&I Interior+
Está aberto o período de candidaturas ao Programa de Apoio M&I Interior+, direcionado para a realização e captação de eventos de pequena e média dimensão nos territórios de baixa densidade e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores.
Podem candidatar-se projetos de tipologia associativa ou corporativa, promovidos por agentes públicos ou privados, que gerem entre 50 a 299 dormidas, excluindo-se eventos que estejam já consolidados no calendário dos territórios onde se realizam ou que não integrem o segmento global do turismo de negócios, tais como torneios ou competições desportivas, festivais, feiras, festividades e certames.
As candidaturas devem ser submetidas através da plataforma SGPI (Sistema de Gestão de Projetos de Investimento)
no prazo mínimo de 90 dias antes da realização do evento e durante a vigência do programa (até 26 de junho de
2020). Mais informações em Turismo de Portugal

oferta de estágio
Distribuidor de Mercadorias e Similares (M/F)
Técnico e Assistente, de Fisioterapia e Similares (M/F)
Os interessados em efetuar inscrição na Bolsa de Emprego podem fazê-lo nos Serviços da Câmara Municipal de Celorico de Basto, ou via eletrónica através do site http://www.mun-celoricodebasto.pt/pt/bolsa-de-emprego e enviar a inscrição para sdee@mun-celoricodebasto.pt
Para qualquer informação adicional contacte os Serviços de Desenvolvimento Económico e Empreendedorismo
Praça Cardeal D. António Ribeiro 4890-291 Celorico de Basto
Tel: (+351) 255 320 300 * Fax: (+351) 255 321 937 * www.mun-celoricodebasto.pt * sdee@mun-celoricodebasto.pt

