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� A AIDA no âmbito do projecto
APEx – Apoio às Exportações de
PME irá realizar duas acções pa-
ra o mercado dos E.U.A. em par-
ceria com a Leadership Business
Consulting: GSI - Global Strategic
Innovation, irá proporcionar às
PME nacionais visitas aos maio-
res centros de inovação e empre-
endedorismo, partilha de experi-
ências e reuniões bilaterais entre
as empresas nacionais e dos cen-
tros e empresas visitadas e Glo-
bal Strategic Accelerators (GSA -
programa de incubação) propor-
cionará, a dois empresários da
região, uma formação no maior
ecossistema de empresas inova-
doras a nível mundial, Silicon
Valley.

Este mercado reúne condições
que permite considerá-lo como
um destinatário privilegiado pa-
ra as exportações e investimento
português no exterior, nesse sen-
tido a AIDA vai realizar, no próxi-
mo dia 23 de Fevereiro, pelas 15
horas, no seu auditório, o work-
shop “Estados Unidos da Améri-
ca: Um Mercado com potencial de
expansão para as empresas naci-
onais”, evento a realizar ao abrigo
do APEx, aprovado pelo QREN,
que visa apresentar o mercado e
os programas GSI e GSA.

As relações bilaterais entre

Portugal e os EUA conhecem no-
vos progressos, uma vez que nos
últimos anos, Portugal deixou de
ser apenas um país exportador,
passando também a ser um in-
vestidor directo e um parceiro na
área da investigação científica.

Existem investimentos em sec-
tores muito diversos. Contudo,
identificam-se quatro clusters
de actividade que têm merecido
maior atenção por parte das em-
presas portuguesas: o sector da
energia, o das infra-estruturas,
logística e novos conceitos indus-
triais e de serviços, o cluster da
saúde e de base tecnológica e apli-
cações às TIC – Tecnologias de In-
formação e Comunicações, que
têm vindo a estabelecer empresas
comerciais de direito americano.

Para inscrições poderá contac-
tar o número 234302493 ou enviar
e-mail c.vieira@aida.pt / m.silva@
aida.pt.l

Os artigos constantes
deste espaço são da 
responsabilidade da 

equipa técnica da AIDA.

ESPAÇO AIDA

� Atendendo à abertura dos no-
vos concursos a sistemas de in-
centivos, e na sequência das cons-
tantes solicitações de pedidos de
esclarecimentos do tecido empre-
sarial do distrito de Aveiro, a
AIDA vai realizar uma sessão de
esclarecimentos subordinada ao
tema “Incentivos às empresas e a
certificação PME”, na próxima

quinta-feira, pelas 14.15 horas, no
seu edifício sede. 

A sessão tem como principais
objectivos, apoiar os seus associa-
dos e restantes empresas do Dis-
trito de Aveiro, no acesso directo e
credível à informação sobre co-
mo obter a Certificação PME on-
line, que permite a participação
das PME, nos diferentes progra-

mas comunitários, e os concur-
sos a sistemas de incentivo.

O valor de inscrição é gratuito
para associados da AIDA e 20 eu-
ros para não associados.

Para mais informações e ins-
crições por favor contacte o DAT,
Eng.a Susana Carvalho através
do telefone 234302490 ou pelo e-
mail: s.carvalho@aida.pt.l

�Ciente da importância da quali-
dade como factor relevante para a
competitividade empresarial e
face à recente publicação da nova
versão da ISO 19011, a AIDA irá
realizar o seminário “A Nova ISO
19011:2011” no próximo dia 28, das
10 às 13 horas e das 14 às 17 horas,
no seu edifício-sede.

O seminário tem como objecti-
vo dotar os participantes dos co-
nhecimentos necessários para
identificar as principais alterações
entre a Norma ISO 19011 versão
2003 e ISO 19011 versão 2011, bem
como novos princípios de audito-
ria, atributos pessoais de audito-
res, novas técnicas em auditoria
(programação de auditorias, audi-
torias remotas, técnicas de amos-

tragem) e avaliação de auditores.
Esta acção terá como formado-

ra a Dr.a Paula Vieira Neto - Audi-
tora Coordenadora da Qualidade,
Segurança Alimentar, Ambiente
e Segurança e Saúde no Trabalho. 

A acção é composta pelos se-
guintes conteúdos:

- Principais modificações da
Norma ISO 19011:2011;

- Definições: novos conceitos; 
- Princípios da auditoria –

modificações; 
- Gerir um programa de audi-

torias, reforço da abordagem
PDCA na Gestão do programa de
Auditorias, na realização de uma
Auditoria, na Competência e Ava-
liaçãode Auditores;

- Conduzir uma auditoria;
- Competência de auditores e

métodos de avaliação de audito-
res (análise de casos de estudo).

Para efectuar inscrição ou solici-
tar informações por favor contacte
Ana Manuela, a.ferreira@aida.pt,
tel. número 234302492.l

�A Associação Industrial do Dis-
trito de Aveiro vai realizar uma
Missão Empresarial a Angola,
províncias de Luanda e Benguela,
no período de 24 a 31 de Março. 

Esta acção, financiada no âm-
bito do QREN, encontra-se inse-
rida no projecto APEx – Apoio às
Exportações de PME, aprovado
ao abrigo do Sistema de Incenti-
vos à Qualificação e Internaciona-
lização de PME, 

A Missão terá o apoio logístico
do escritório da AICEP em Luan-
da e em Benguela e de entidades
institucionais locais e visa apoiar e
acompanhar um conjunto de em-
presas, sobretudo de PME, num
trabalho preparatório, proporcio-
nando-lhes, durante o período de
estadia nas províncias reuniões
bilaterais, previamente agenda-
das de acordo com os interesses
específicos de cada empresa.

Angola é um mercado de opor-

tunidades, prioritário para os pro-
dutose investimentos portugues-
es, com as províncias a oferece-
rem vantagens significativas em
todas as áreas de negócio.

Assim e atendendo ao facto de
ser, por um lado, um mercado que
reúne condições favoráveis para
as exportações e investimento
português e por outro lado, por
motivar um elevado interesse das
empresas da região, vimos por es-
te meio informar que se encon-
tram abertas as pré-inscrições pa-
ra a delegação empresarial, sendo
que estas não apresentam carác-
ter vinculativo.

Desta forma, pretendemos dar
prioridade às empresas que, des-
de já, manifestem interesse em
integrar esta Missão de Empresá-
rios, tornando-se a inscrição efec-
tiva apenas mediante a aceitação
das condições da prestação de ser-
viços, a enviar posteriormente
com indicação dos custos ineren-
tes à respectiva deslocação.

Para obter a ficha de pré inscri-
ção deverá contactar GRE – Gabi-
nete de Relações Exteriores, e-
mail: c.vieira@aida.pt ou pelo
número 234302493.l

Incentivos às empresas
em debate na AIDA
A sessão de esclarecimento “Incentivos 
às empresas e a certificação PME” vai decorrer 
na quinta-feira, nas instalações da AIDA

PROGRAMA

� 14.15h Recepção aos
Participantes
� 14.30h Sessão de Aber-
tura - AIDA – Associação In-
dustrial do Distrito de Aveiro 
� 14.45h Como Obter A Cer-
tificação PME - Preenchi-
mento do Novo Formulário
Electrónico - IAPMEI – Ins-
tituto de Apoio às Pequenas
e Médias Empresas e à Ino-
vação 
� 15.45h Debate 
� 16h Sistemas de Incentivos
às PME - Abertura de Novas
Candidaturas - COMPETE –
Programa Operacional Fac-
tores de Competitividade 
� 17h Debate 
� 17.10h Encerramento da
Sessão

PROGRAMA

� 14.30h Recepção
� 14.45h Abertura – Dr.ª
Elisabete Rita - Directora
Geral da AIDA – Associação
Industrial Do Distrito De
Aveiro
� 15.15h Oportunidades De
Negócio Para As Empresas
Portuguesas - Representan-
te AICEP Portugal Global 
� 15.45h Inovação e Em-
preendedorismo em Silicon
Valley: Diferenças entre Sili-
con Valley e Portugal – Dr.
Henriques Gomes - Leader-
ship Business Consulting
� 16h Apresentação do GSI
– International Executive
Program – Dr. Henriques
Gomes - Leadership Busi-
ness Consulting
� 16.40h Apresentação do
GSI – Accelerators - Dr. Nu-
no Moreira/Torben Rankine
- Leadership Business Con-
sulting
� 17.25h Debate e Encer-
ramento

NO DIA 23, COM ENTRADA GRATUITA

Workshop sobre mercado 
dos Estados Unidos

ABERTAS AS INSCRIÇÕES

AIDA promove
missão 
empresarial 
a Angola

NO PRÓXIMO DIA 28

Seminário
especializado
“A nova ISO
19011:2011”


