Junho 2015

A Câmara Municipal do Barreiro, consciente do seu importante papel no estímulo à afirmação das potencialidades do
tecido empresarial do Concelho, vai organizar no âmbito das Festas do Barreiro, a 13ª edição da Mostra Empresarial
e Institucional – MEI 2015, entre 7 e 16 de Agosto de 2015.
As Festas do Barreiro são um evento marcante na vida do concelho. Possuem um cariz popular e, em simultâneo,
são uma grande montra da diversidade cultural, social e empresarial do concelho. A sua programação é abrangente
e divide-se em vários espaços e dinâmicas: quatro Palcos, os tradicionais Divertimentos, Tasquinhas, Feira de
Artesanato, MEI | Mostra Empresarial e Institucional e a área de Juventude e Desporto.
Esperamos responder uma vez mais, às expectativas de todos e que a MEI 2015 seja um instrumento eficaz e
rentável, de valorização e divulgação profissional. A participação do tecido empresarial é um contributo fundamental
para o enriquecimento deste evento.
No que concerne à organização, tal como vem sendo habitual, a mesma será da responsabilidade de uma comissão
de Festas constituída por um número alargado de entidades do Concelho, de entre elas, naturalmente, a Câmara
Municipal, no sentido de aproveitarmos as sinergias, um sinal de abertura e dinamismo e de uma maior envolvência
e participação.
Esperamos que aceite o nosso desafio integrando e enriquecendo este projeto que tanto dignifica a nossa cidade, e
as empresas participantes.
À semelhança de anos anteriores, estarão disponíveis Stands: Módulos de 3x3 m com 2,5 m de altura com persiana,
lettering e instalação elétrica composta por iluminação e uma tomada estanque;
Os preços de aluguer a praticar serão:
Stands: 297 € + IVA à taxa legal em vigor (1º Stand) ---- 264 € + IVA à taxa legal em vigor (stands seguintes)
O Secretariado das Festas do Barreiro 2015 encontra-se ao seu dispor, para inscrições entre 01 e 31 de Julho, nas
instalações da Academia de Xadrez, Avª Bento Gonçalves (vulgo Avª da Praia), 2830-304 Barreiro;
Telefone: 212068098.
Horário de Funcionamento:
De Segunda a Sexta-feira das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h30.
Contamos com a sua prestigiosa participação e creiam-nos à vossa disposição para eventuais esclarecimentos.

Esperamos por si!

CERTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PME
As empresas portuguesas são maioritariamente consideradas pequenas ou médias empresas, pelo que o volume
dos pequenos negócios tem um papel importantíssimo no tecido empresarial nacional.
Os critérios de caracterização de micro, pequena, média ou grande empresa, estão definidos ao nível europeu,
pela recomendação 2003/361/CE, da Comissão Europeia.
Os grandes fatores que determinam a dimensão de uma empresa são o número de funcionários e o volume de
negócios registados pela firma.
Assim podemos distinguir as empresas, do seguinte modo:
. Micro empresa: Menos de 10 colaboradores e um volume de negócios igual ou inferior a dois milhões de
euros.
. Pequenas empresas: Menos de 50 funcionários e tenham um volume de negócios igual ou inferior a 10
milhões de euros .
. Médias empresas: Até 250 colaboradores e um volume de negócios igual ou inferior a 50 milhões de euros.
Acima destes indicadores são consideradas grandes empresas.
A certificação da dimensão de uma empresa é importante porque existem alguns apoios financeiros e benefícios
fiscais concedidos apenas a empresas com determinada dimensão. Por exemplo, se a empresa for classificada
como uma PME e quiser candidatar-se a uma linha de financiamento especialmente dirigida a PME’s deverá ter
uma certificação do IAPMEI, que confirme esse estatuto.
O IAPMEI esclarece e informa no seu site - “Qualquer empresa pode obter online essa certificação de modo
automático e imediato, ficando dispensada de entregar os documentos probatórios de classificação sempre que
se candidate aos apoios na administração pública e nas entidades protocoladas neste âmbito”.
Para obter a certificação, deve proceder a um registo prévio na área do site do IAPMEI e preencher um
formulário eletrónico de certificação. Com a implementação desta ferramenta online, o IAPMEI pretende
simplificar e acelerar o tratamento dos processos para a atribuição do estatuto de PME.
Fonte: IAPMEI

CONTATOS ÚTEIS

Câmara Municipal do Barreiro :
Gab. Apoio ao Empresário | gae@cm-barreiro.pt; 212 068 058
Ativ. Económicas | licenciamentozero@cm-barreiro.pt; 212 068 150
IAPMEI | www.iapmei.pt/; Linha Azul: 808 201 201
Portugal 2020 | www.portugal2020.pt/Portal2020
IEFP | www.iefp.pt
Portal do Cidadão | www.portaldocidadao.pt
Balcão do Empreendedor |www.bde.portaldocidadao.pt
Empresa na Hora (Conservatória Registo Comercial do Barreiro)| crpcom.barreiro@dgrn.mj.pt 212 068 670
Portal Europeu das Pequenas Empresas | http://ec.europa.eu/small-business/index_pt.htm

