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ESPAÇO AIDA

Os artigos constantes deste espaço são da
responsabilidade da equipa técnica da AIDA.

Missão empresarial
ao Brasil
� No âmbito do Projecto EX-
PORT+ aprovado ao abrigo
QREN, a AIDA, em parceria com
a ANEMM, encontra-se a pre-
parar uma Missão empresarial
ao Brasil, estados do Sergipe, A-
racajú e Ceará – Fortaleza para o
período de 27 de Setembro a 7 de
Outubro, cujo principal objecti-
vo é criar condições que potenci-
em o aumento das exportações e
do investimento das empresas
da Região de Aveiro para aquele
mercado.

O Brasil é hoje a primeira eco-
nomia da América Latina, tendo
vindo a registar, nos anos mais
recentes, elevadas taxas de cres-
cimento bastante superiores às
verificadas durante as últimas
três décadas (em 2010 a econo-
mia brasileira cresceu 7,5%).

Com a realização do Campeo-
nato do Mundo de Futebol e dos
Jogos Olímpicos, visualizam-se
fortes investimentos por parte
do Estado, concretamente nos
Estados do Sergipe e Fortaleza,
que perspectivam oportunida-
des de negócios, únicas, trans-
versais a todos os sectores de
actividade. 

A acção terá o apoio logístico do
SEBRAE – Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Em-

presas em Aracajú, da FIEC - Fe-
deração das Indústrias do Estado
do Ceará, CIN – Centro Interna-
cional de Negócios e da Câmara
Brasil Portugal em Fortaleza. 

Tendo em vista a criação de
sinergias e mais-valias a Missão
coincidirá, com o Encontro de
Negócios na Língua Portuguesa
a decorrer em Fortaleza, no perí-
odo de 3 a 6 de Outubro (http://
www.negociosnalinguaportu-
guesa.com), pelo que os partici-
pantes que integram a delegação
empresarial, terão oportunida-
de de reunir, não só com as
empresas brasileiras aí presen-
tes, mas também com os repre-
sentantes dos países de Língua
Portuguesa.

Para mais informações pode-
rão contactar o GRE, Dr.a Carla
Vieira ou Madalena Silva via e-
mail c.vieira@aida.pt / m.silva@
aida.pt ou por tel. 234 302 493.l

DE 27 DE SETEMBRO A 7 DE OUTUBRO

Curso de Técnico
Superior de Segurança e
Higiene do Trabalho

� A AIDA – Associação Indus-
trial do Distrito de Aveiro en-
contra-se a dinamizar o Curso
de “Técnico Superior de Se-
gurança e Higiene do Trabalho”,
homologado pela ACT – Au-
toridade para as Condições do
Trabalho, pelo oitavo ano conse-
cutivo. Esta nova edição tem
data prevista de início o próxi-
mo dia 21 de Setembro.

As novas forma de organiza-
ção do trabalho, em prol da maxi-
mização da competitividade e as
obrigações legais que as empre-
sas têm que cumprir, tem poten-
ciado a formação de técnicos qua-
lificados na área da Segurança e

Higiene do Trabalho. A AIDA
pretende, com este curso, promo-
ver o desenvolvimento das com-
petências por parte dos futuros
Técnicos Superiores, de modo a
assegurar a implementação e
desenvolvimento, nos locais de
trabalho, de serviços de preven-
ção e protecção contra riscos pro-
fissionais, num quadro de pro-
moção da melhoria das condi-
ções de trabalho (Decreto-Lei
110/2000 de 30 de Junho).

Caso pretenda inscrever-se
ou obter mais informações con-
tacte o D.F.P., Dr.a Carmen Mar-
ques pelo telefone 234 302 140 ou
via e-mail c.marques@aida.pt.l

A PARTIR DE 21 DE SETEMBRO

AIDA dispõe
de serviços
de apoio técnico

� Responder com eficácia às
necessidades e solicitações dos
seus associados e clientes nos
diversos domínios de actuação
empresarial, pela via da Qua-
lidade, objectivando a contínua

satisfação dos mesmos, foi, e
continuará a ser, um objectivo
prioritário da AIDA – Associa-
ção Industrial do Distrito de
Aveiro. 

Com a colaboração de par-
ceiros estratégicos, a AIDA asse-
gura a prestação de serviços de
Consultoria em diversas áreas,
de um modo personalizado, ten-
do em conta o sector de activi-

dade das empresas, suas associ-
adas e não associadas, e os seus
respectivos produtos/serviços.

Importa salientar, os princi-
pais serviços disponibilizados,
por uma equipa reconhecida pe-
lo bom trabalho desempenhado
ao longo dos tempos, com vasta
experiência e domínio sobre as
diversas temáticas, a saber:
• Licenciamento Industrial (Apoio
e Elaboração de Processos);
• Localização Industrial;
• Propriedade Industrial (Elabo-
ração de Processos de Marcas
Nacionais e Internacionais);
• Implementação e Manutenção
de Sistemas de Gestão (Quali-

dade, Ambiente e Segurança).
• Sistemas de Incentivo (Infor-
mações e Elaboração de Candi-
daturas ao QREN);

A qualidade e eficiência nos
serviços prestados são factores
de excelência, reconhecidos pelas
empresas com quem temos tra-
balhado. De salientar que as em-
presas nossas associadas benefi-
ciam de condições especiais.

Para obter mais informações
por favor contacte o Dep. Apoio
Técnico da AIDA, Dr.a Cristina
Martins e Eng.a Susana Carvalho,
pelo n.o 234 302 491, via e-mail:
c.martins@aida.pt e s.carvalho
@aida.pt ou pelo fax: 234 312 366.l

PARA O TECIDO EMPRESARIAL DA REGIÃO DE AVEIRO

Programa Factor PME
em debate
A sessão esclarecimento sobre o Programa Factor PME terá
lugar no dia 6 de Setembro e a participação será gratuita

�A AIDA, em parceria com a em-
presa de consultoria Capgemini
Portugal, encontra-se a dinami-
zar o Programa Factor PME, pro-
movido pela AIP-CCI - Asso-
ciação Industrial Portuguesa/Câ-
mara de Comércio e Indústria,
enquadrado no âmbito do Siste-
ma de Incentivos à Qualificação e
Internacionalização de PME,
através do Programa COMPETE.

Este Programa está direcciona-
do para as empresas portuguesas
que considerem que a moderni-
zação dos seus processos e siste-
mas de informação, e a utilização
de novos meios de comunicação
são fundamentais para a melho-
ria da sua competitividade, no
mercado local e global.

Destina-se a apoiar PME nos
seus processos de modernização
e internacionalização, sendo
aceites as seguintes tipologias de
investimentos:

• Sistemas integrados de ges-
tão (ERP, CRM, Business Intelli-
gence, …);

• Lançamento ou transforma-

ção/actualização de websites/
portais/lojas virtuais;

• Software, hardware e outras
infra-estruturas de comunica-
ção;

• Consultoria em Marketing,
Marketing Digital, redesenho e
optimização de processos.

Adicionalmente, é comparti-
cipado a “fundo perdido” em

cerca de 40% do investimento,
podendo ser complementado
por uma linha de crédito da Cai-
xa Geral de Depósitos com taxas
de juro vantajosas (spread 2%;
euribor 6M) para colmatar o res-
tante investimento. 

O incentivo a conceder apre-
senta o limite de 180.000€ (cento
e oitenta mil euros). A adesão a

este programa não compromete,
ou é comprometida, pela adesão
a outros programas do QREN. 

A AIDA e a Capgemini, aliando
as suas valências em consultoria,
com o conhecimento dos progra-
mas de apoios ao investimento
no âmbito de fundos comunitá-
rios, podem prestar apoio na pre-
paração da candidatura sem
qualquer custo e, posteriormente,
no caso de esta ser aprovada, na
implementação do projecto. 

Tendo em conta que a apre-
sentação de candidaturas a este
programa, se processa através de
concurso, até ao dia 21 de Se-
tembro, informamos que irá ser
realizada uma sessão de esclare-
cimento, para explicitação do
Programa, nas instalações da
AIDA, no próximo dia 6 de Se-
tembro, pelas 14.30 horas.l
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