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Construímos o futuro ao seu lado.

Mensagem do Presidente
Nesta 1ª Edição da newsletter ACECOA, realizamos um objetivo há muito desejado levando
esta Associação e sua evolução dos últimos anos rumo á modernidade e reconhecimento a
nível nacional.

O ano de 2019 foi de muitas mudanças, onde podemos destacar o desenvolvimento
económico e estrutural da Associação. Temos atingido os objetivos a que nos tínhamos
proposto, tanto nas vertentes relacionadas com os princípios do associativismo sem fins
lucrativos, como a nível dos objetivos sociais e de sustentabilidade.

Continuaremos a trabalhar com o mesmo empenho e entusiasmo, de forma a atingirmos os
objetivos estabelecidos na estratégia que delineamos, para que a ACECOA continue a ser
uma Associação de referência, e para continuar a satisfazer as necessidades dos nossos
associados.

Obrigado por mais um ano ao nosso lado!!!

O Presidente da ACECOA,
João Antunes.

ALGUNS DE NOSSOS SERVIÇOS
APOIO JURÍDICO
Enquadramento
e conformidade laboral;

Contratos de trabalho;

APOIO EMPRESARIAL

|

Estabelecimento de margens de
comercialização;

Preenchimento de

impressos para efeitos fiscais;

SERVIÇOS DE
EXPEDIENTE

|

Mapas de período de

Informação económica e financeira;

Aconselhamento, elaboração e

funcionamento;

acompanhamento de projetos de

Livros de Reclação Físico e

investimento;

Eletrónico e registos online;

Elaboração de Candidaturas para
Apoios à Criação do Próprio
Emprego;

Segurança Social;

Inscrições de empresas na
Segurança Social;

Processos disciplinares;

Formação profissional;

Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora

Medicina Ocupacional;
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CONFORMIDADE LEGAL
DIREITO E FISCALIDADE
NORMAS, REGULAMENTOS E PROCEDIMENTOS

LIVRO DE RECLAMAÇÕES
ELETRÓNICO
A data limite para que as
empresas aderissem ao Livro de

ALTERAÇÕES NO CÓDIGO DO TRABALHO
A Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro traz mudanças

Reclamações Eletrónico foi
estendida e é a partir de Janeiro
de 2020 que as empresas podem
ser multadas se não

ao Código do Trabalho. Informe-se.

disponibilizarem as formas física

Contratos de muito curta duração: Neste tipo de contrato,

e eletrônica para seus clientes

aumentou-se a duração máxima de 15 para 35 dias, sem poder

fazerem as reclamações.

exceder os 70 dias anuais. E passam a poder ser celebrados para
outras atividades, anteriormente restrito a eventos e atividade

O Livro de Reclamações
Eletrónico tem como objetivo

sazonal agrícola.

beneficiar as empresas,
Contratos a tempo certo: Altera a duração máxima de 3 para 2

facilitando o processo de envio

anos, podendo renovar-se até 3 vezes, desde que a duração total

das reclamações para a ASAE, que

com as renovações não ultrapasse o período do contrato inicial.

é feito de forma automática pelo

Deixam de poder ser celebrados por empresas com mais de 250

sistema disponibilizado às

funcionários.

empresas que aderem ao Livro
Eletrónico.

Trabalho temporário: Os contratos temporários podem ser
renovados por um máximo de 6 vezes, e já não existe o período de

Todas

as

carência de 60 dias para os trabalhadores temporários serem

reguladas

abrangidos pela regulamentação do trabalho temporário. Este tipo

ASAE

de contrato também passará por maior fiscalização, já que os

Alimentar

motivos de nulidade foram alargados.

obrigadas

empresas
e

(Autoridade
e
a

que

fiscalizadas
de

são
pela

Segurança

Económica)
aderir

Reclamações

ao

são

Livro

de

Eletrónico.

pode

Período experimental: Os que buscam o seu primeiro emprego e os
desempregados de longa duração têm agora 180 dias de período

presencialmente ou pela internet

experimental ao invés dos 90 dias praticados até então, este facto

na loja da Imprensa Nacional Casa

deve-se a nesses casos não poderem mais ser celebrados

da

contratos a termo.

ACECOA

Moeda

ser

O

mesmo

registado

(www.incm.pt).

presta

assistência

A
aos

associados neste sentido.
Horas de formação: Os empregadores passam a ter que
disponibilizar 40 horas de formação anual para os contratados

A obrigatoriedade do Livro de

sem termo, e horas proporcionais àqueles que possuam contrato

Reclamações Eletrónico acarreta

de duração igual ou superior a 3 meses.

também a necessidade de que
todas as empresas tenham um

Lembramos também que entra em vigor a 1 de Janeiro de 2020 os termos
do Decreto-Lei nº167/2019 de 21/11/2019, que actualiza o valor da
retribuição mínima mensal garantida, a que se refere o artigo 273º nº1 do
Código do Trabalho, para 635,00€.

endereço de correio eletrónico
para o qual serão submetidas as
reclamações e por onde deverão
responder as mesmas dentro de
um período máximo de 15 dias.

Poderá conhecer estas e outras alterações clicando aqui.
Entre em contacto connosco para
mais informações e apoio na hora de
fazer o seu Livro de Reclamações

Fonte: www.economias.pt/alteracoes-codigo-trabalho/

Eletónico.

Fonte: www.portaldaempresa.pt

Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
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FORMAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES
Inscrições
Envie e-mail para
geral@acecoa.pt
ou
ligue
214 112 260

LANÇAMENTO DO GUIA DE EMPRESAS
ADERENTES DO CARTÃO 65+ AMADORA
No

passado

Municipal

dia

da

31

de

Amadora,

Outubro
em

de

parceria

2019
com

a
o

Câmara

Conselho

Local de Acção Social, realizou o lançamento do Guia
de Recursos Sênior e do Guia de Empresas Aderentes
do Cartão 65+. Esta é mais uma das medidas criadas
para

suprir

as

necessidades

da

população

idosa

do

município.

Dentre as empresas aderentes destacamos os nossos
Associados:

+ANI+ Boutique de Animais

Belora Óptica
Fernando Oculista - Conselheiros da Visão

Está interessado em
tornar-se uma empresa
aderente do cartão 65+?
Informe-se clicando aqui.

Havaneza da Damaia Papelaria

Joalheria Dama D'Ouro
Ourivesaria Mirabela

Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
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EVENTOS

A ACECOA realizou, em parceria com a Câmara de Oeiras, as Festas

Festas de São
Martinho em
Oeiras e

de São Martinho, que movimentaram Oeiras e Algés em dose tripla
neste ano, com Magustos nos dias 10, 11 e 16 de Novembro.

Foram 11 horas de animação por dia, que contaram com concertos ao
vivo, apresentações dos grupos "LS Mirandum", "Bombos de Santo
André", "F3NIX" e desgarrada de concertinas com Liliana Andrade e

Algés!!!

Jorge Martins.

Além

disso,

faciais

e

o

evento

atividades

também

infantis

animou

enquanto

as
os

crianças
adultos

com

pinturas

degustaram

as

castanhas quentinhas e outras iguarias do Magusto, como jeropiga e
vinho.

Assembleia Geral Ordinária
28 Novembro 2019

CONVITE

20h00
Assunto: Plano de Atividades e
Orçamento Previsional 2020

Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
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LANÇAMENTO
CAMPANHA DE NATAL
ACECOA 2019

Se você já aderiu ao Livro de
Reclamações Eletrónico,
solicite hoje mesmo a
etiqueta para o seu
estabelecimento.

VISITE O NOSSO SITE

WWW.ACECOA.PT

e informe-se sobre
tudo aquilo que a
ACECOA faz por si.

Para qualquer dúvida, esclarecimento
ou sugestão, estamos à sua disposição.
214 112 260
geral@acecoa.pt

Rua Parque Anjos 6B- Algés
Horário de Funcionamento:
Segunda - Sexta
09:30-12:30
14:00-18:00

Associação Comercial e Empresarial dos Concelhos de Oeiras e Amadora
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