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ESPAÇO AIDA

Os artigos constantes deste espaço são

da responsabilidade da equipa técnica da AIDA.

� A AIDA vai realizar no próxi-
mo dia 15, pelas 14 horas, no seu
edifício sede, o seminário espe-
cializado “As eformas do Código
do Trabalho”, com o objectivo de
dar a conhecer as principais al-
terações a introduzir na legisla-
ção laboral.

Programa:
1. O novo acordo da concerta-

ção social:
aa)) As Políticas Activas de Em-

prego e Formação profissional.
bb)) As Reformas da legislação

laboral, subsídio de desemprego e
relações de trabalho.

2. A nova alteração ao código
do trabalho (proposta de lei n.º
46/XII):

aa))  Organização do tempo de
trabalho:

• O banco de horas directo;
• O banco de horas grupal;
• O novo regime do trabalho

suplementar;
• A eliminação do descanso

compensatório.

bb))  Alteração ao regime de
Feriados e Férias

• A eliminação de feriados;
• A redução do período de férias;
• O novo regime do Lay-Off

cc))  Despedimento
• O novo regime do despedi-

mento por extinção do posto de
trabalho;

• O novo regime do despedi-
mento por inadaptação.

dd))  Revisão do regime das com-
pensações em caso de cessação do
contrato de trabalho e criação do
FCT

ee))  A nova definição de Contrato
de muito curta duração;

ff)) A nova Comissão de Serviço;
gg)) A nova Mediação e Arbi-

tragem Laborais;
hh)) O Centro de Relações La-

borais;
ii))  As novas Comunicações à

ACT – Autoridade para Condi-
ções de Trabalho.

O valor da inscrição é de 80
euros para sócios da AIDA e 133
euros para não sócios. A inscri-
ção inclui documentação e Certi-
ficado de Participação. Informa-
ções e inscrições através do e-
mail i.cacoilo@aida.pt ou s.ne-
ves@aida.pt.l

MARCADO PARA DIA 15

Seminário 
“As reformas
do Código 
do Trabalho”

�A AIDA encontra-se a preparar
a missão empresarial a S. Francis-
co - Silicon Valley, em colaboração
com a Leadership Business Con-

sulting, no âmbito do projecto
APEx – Apoio às Exportações de
PME, aprovado ao abrigo QREN,
para o período de 21 a 29 de Abril
de 2012. Esta é uma oportunidade
para conhecer o mundo empre-
sarial de “Silicon Valley” e as van-
tagens oferecidas pelo Global
Strategic Innovation – Internatio-
nal Executive Program (GSI-IEP). 

O GSI-IEP, programa premi-

um hands-on permite às PME
nacionais a imersão directa em
Silicon Valley e tem como princi-
pais objectivos:

• Realizar network internacio-
nal com os participantes oriun-
dos de Portugal, Brasil, Angola,
Moçambique e Cabo Verde; 

• Contactar directamente com o
ecossistema de Silicon Valley e
compreender a sua cultura única

no mundo, conhecer as aplicações
de negócio e técnicas usadas;

• Compreender a importância
do elevator pitch e preparar os
empresários para realizar negó-
cios ao estilo de Silicon Valley;

• Realizar sessões de trabalho e
visitas a empresas e instituições
dos sistemas científico e tec-
nológico norte americanas de
referência mundial;

• Participar em sessões de net-
working e de partilha de conhec-
imento com entidades, empresas
e políticos luso descendentes que
demonstram um forte pendor de
dinamização das empresas por-
tuguesas nos EUA.

Para mais informações contac-
te Carla Vieira / Madalena Silva,
c.vieira@aida.pt / m.silva@aida.pt,
n.o 234 302 493.l

�A AIDA – Associação Industrial
do Distrito de Aveiro, vem por
este meio informar da abertura
de novas candidaturas ao QREN,
nas seguintes tipologias:

••  SSII  IINNOOVVAAÇÇÃÃOO  ––  NNoovvooss  BBeennss
ee  SSeerrvviiççooss  //  NNoovvooss  PPrroocceessssooss  ee
EExxppaannssããoo

AAvviissoo  nn..oo 0022//SSII//22001122
CCaannddiiddaattuurraass  aabbeerrttaass  aattéé  2266  ddee

AAbbrriill  22001122
O concurso destina-se a apoiar

investimentos empresariais que
reforcem a capacidade das empre-
sas de forma a assegurar ganhos
mais rápidos em termos de uma
maior orientação do produto in-
terno, para a procura externa. 

Salienta-se a prioridade assen-
te na internacionalização tanto às
empresas que já têm experiência
relevante no mercado internacio-
nal, como às empresas que pre-
tendem orientar a sua produção
para os mercados internacionais.

••  SSII  IINNOOVVAAÇÇÃÃOO  ––  EEmmpprreeeennddee--
ddoorriissmmoo  QQuuaalliiffiiccaaddoo  --  PPrrooggrraammaa
EEssttrraattééggiiccoo  ++EE++II

AAvviissoo  nn..oo 0033//SSII//22001122
CCaannddiiddaattuurraass  aabbeerrttaass  aattéé  2266  ddee

AAbbrriill  22001122
Este concurso privilegia o sur-

gimento de novas empresas com
perfil exportador, a par da dimen-
são Internacionalização abrange
ainda as seguintes prioridades:

- Criação de empresas em sec-
tores de alta/média tecnologia ou
de forte intensidade de conheci-
mento ou de serviços qualificados
com valor acrescentado em acti-
vidades turísticas;

- Criação de empresas com po-
tencial de crescimento, que valo-
rizem a aplicação de resultados
de anteriores projectos de I&DT
na produção de novos bens ou
serviços.

••  QQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  PPMMEE  ––
PPrroojjeeccttooss  IInnddiivviidduuaaiiss  --  PPrrooggrraammaa
EEssttrraattééggiiccoo  ++EE++II

AAvviissoo  nn..oo 0044//SSII//22001122
CCaannddiiddaattuurraass  aabbeerrttaass  aattéé  1166  ddee

AAbbrriill  22001122
Este aviso tem como objectivo

o alargamento da base de empre-
sas inovadoras com forte compo-
nente exportadora constitui prio-
ridade das políticas públicas, ma-
terializada no Programa Estraté-
gico para o Empreendedorismo e
a Inovação (“+E+I”).

Os projectos candidatos ao pre-
sente Aviso, deverão assim visar
a promoção da competitividade
das PME através da presença ac-
tiva no mercado global.

Informamos que se mantêm
em aberto os seguintes concursos:

••    QQuuaalliiffiiccaaççããoo  PPMMEE  --  PPrroommoo--
ççããoo  ddaa  PPrroopprriieeddaaddee  IInndduussttrriiaall  ||
PPrroojjeeccttooss  IInnddiivviidduuaaiiss

AAvviissoo  nn..oo 1144//SSII//22001111
CCaannddiiddaattuurraass  aabbeerrttaass  aattéé  22  ddee

AAbbrriill  22001122
O presente concurso destina-

se exclusivamente a apoiar pro-
jectos com investimentos em pro-
tecção de direitos no domínio da
Propriedade Industrial (registo de
patentes, modelos de utilidade e
marcas que correspondam à co-
mercialização futura da matéria

a proteger no âmbito da patente).
••  SSII  IInnoovvaaççããoo  ––  NNoovvooss  BBeennss  ee

SSeerrvviiççooss  //  NNoovvooss  PPrroocceessssooss  ee  EExx--
ppaannssããoo  

PPRROOVVEERREE  ––  PPrrooggrraammaass  ddee  VVaa--
lloorriizzaaççããoo  EEccoonnóómmiiccaa  ddee  RReeccuurrssooss
EEnnddóóggeennooss

AAvviissoo  nn..oo 1155//SSII//22001111
CCaannddiiddaattuurraass  aabbeerrttaass  aattéé  1111  ddee

AAbbrriill  22001122
O presente Aviso para Apre-

sentação de Candidaturas desti-
na-se a incentivar os investimen-
tos privados de inovação produti-
va inseridos nos Programas de
Acção dos PROVERE. Estes pro-
gramas pretendem fomentar a
competitividade dos territórios de
baixa densidade, através da dina-
mização de actividades económi-
cas inovadoras e alicerçadas na
valorização de recursos endóge-
nos, (recursos naturais, patrimó-
nio histórico, saberes tradicionais
ou outros).

••  SSII  II&&DDTT  ––  PPrroojjeeccttoo  IInnddiivviidduuaall
AAvviissoo  nn..oo 1177//SSII//22001111
CCaannddiiddaattuurraass  aabbeerrttaass  aattéé  2266  ddee

MMaarrççoo  22001122
Os projectos a apoiar no âmbi-

to do presente Aviso deverão cor-
responder a projectos de I&DT
promovidos por empresas, com-
preendendo actividades de inves-
tigação industrial e/ou de desen-
volvimento experimental, con-
ducentes à criação de novos pro-
dutos, processos ou sistemas ou à
introdução de melhorias signifi-
cativas em produtos, processos
ou sistemas existentes.

Outras informações:
••  PPrrooggrraammaa  ““EEssttíímmuulloo  22001122””
Consiste na concessão, à entidade
empregadora, de um apoio finan-
ceiro à celebração de contrato de
trabalho com desempregado ins-
crito no centro de emprego há pe-
lo menos seis meses consecuti-

vos, com a obrigação de proporci-
onar formação profissional.
••LLiinnhhaa  ddee  CCrrééddiittoo  
PPMMEE  CCrreesscciimmeennttoo
A Linha de Crédito PME Cres-
cimento tem uma dotação global
de 1.500 milhões de euros, deten-
do duas Linhas Específicas desti-
nadas a:

Linha Específica “Micro e Pe-
quenas Empresas”: 250 milhões
de euros;

Linha Específica “Geral”: 1.250
milhões de euros. Na Linha Es-
pecífica “Geral” é criada uma “Do-
tação Geral” no valor de 750 mi-
lhões de euros e uma “Dotação Es-
pecífica Empresas Exportadoras”
no valor de 500 milhões de euros.

Para mais informações por fa-
vor contacte o DAT – Dep.Apoio
Técnico, Susana Carvalho (s.car-
valho@aida.pt) ou Cristina Mar-
tins (c.martins@aida.pt) tel: 234
302 491/2.l

Novas candidaturas ao QREN
Estão abertas novas
candidaturas ao QREN 
em várias tipologias: 
SI Inovação e Qualificação PME

ÚLTIMAS INSCRIÇÕES  

Missão 
empresarial 
a Silicon 
Valley

PARA MAIS INFORMAÇÕES, os interessados devem contactar a AIDA
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