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ESPAÇO AIDA

Os artigos constantes deste espaço são da 
responsabilidade da 

equipa técnica da AIDA.

Missão Empresarial
a Silicon Valley
�A AIDA, em colaboração com a
Leadership Business Consul-
ting, promove Silicon Valley, o
maior ecossistema de empresas
inovadoras a nível mundial, ao
lançar uma missão Empresarial
a realizar, a S. Francisco, no âm-
bito 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 empresarial
de “Silicon Valley” e as vantagens
oferecidas pelo Global Strategic
Innovation – International Exe-
cutive Program (GSI-IEP). O GSI-
IEP, programa premium hands-
on que permite às PME nacio-
nais a imersão directa em Silicon
Valley e que tem como 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 e conhecer em detalhe
as aplicações de negócio e técni-
cas usadas em Silicon Valley 
- Compreender a importância

do elevator pitch e preparar em-
presários para fazer negócios ao
estilo de Silicon Valley;
- Realizar sessões de trabalho,
visitas a empresas americanas e
a instituições dos sistemas cien-
tífico e tecnológico norte ameri-
canas de referência mundial
instaladas em Silicon Valley;
- Participar em sessões de net-
working e de partilha de conheci-
mento com entidades e empresas
luso descendentes, bem como
com políticos luso-descendentes
que demonstram um forte pen-
dor de dinamização das empre-
sas portuguesas nos EUA.

Assim e face à oportunidade
única de conhecer in locco o mais
representativo centro de inova-
ção a nível mundial, a AIDA con-
vida a empresa que V. Exa. repre-
senta a integrar a delegação
Empresarial, devendo para o
efeito consultar as condições de
participação e preencher a Ficha
de Inscrição, até ao próximo dia 9
de Março, no site da AIDA em
www.aida.pt ou contactando o
GRE – Dr.a Carla Vieira / Mada-
lena Silva, c.vieira@aida.pt / m.
silva@aida.pt, n.o 234 302 493.l

DE 21 A 29 DE ABRIL

AIDA dispõe de serviços
de apoio técnico 
� Responder com eficácia às ne-
cessidades e solicitações dos seus
associados e clientes nos diver-
sos domínios de actuação empre-
sarial, pela via da qualidade,
objectivando a contínua satisfa-
ção dos mesmos, foi, e continuará
a ser, um objectivo prioritário da
AIDA – Associação Industrial do
Distrito de Aveiro. 

Com a colaboração de parcei-
ros estratégicos, a AIDA assegu-
ra a prestação de serviços de
Consultoria em diversas áreas,
de um modo personalizado,
tendo em conta o sector de acti-
vidade das empresas, suas asso-
ciadas e não associadas, e os seus
respectivos produtos/serviços.

Importa salientar, os principa-
is serviços disponibilizados, por
uma equipa reconhecida pelo
bom trabalho desempenhado ao
longo dos tempos, com vasta
experiência e domínio sobre as
diversas temáticas, a saber:

- Licenciamento Industrial (Apoi-
o e Elaboração de Processos);
Localização Industrial;
- Propriedade Industrial (Elabo-
ração de Processos de Marcas
Nacionais e Internacionais);
- Sistemas de Incentivo (Infor-
mações e Elaboração de Candi-
daturas ao QREN);
- Implementação e Manutenção
de Sistemas de Gestão (Qualida-
de, Ambiente e Segurança).

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, s.carvalho@aida.pt e
Eng.a Susana Carvalho, c.martins
@aida.pt, tel. N.o 234302491 fax n.o

234312366.l

AO TECIDO EMPRESARIAL DA REGIÃO 

Seminário sobre a reforma
do Código do Trabalho
Estão abertas as inscrições para o seminário especializado sobre as
reformas do Código do Trabalho, que vai decorrer a 15 de Março

� Como é do conhecimento pú-
blico, encontra-se em curso uma
reforma do Código do Trabalho
decorrente do Acordo de Con-
certação Social “Compromisso
para o Crescimento, Competiti-
vidade e Emprego”.

A referida reforma abrangerá

matérias fundamentais como a
organização do tempo de traba-
lho, alteração ao regime de feria-
dos e férias e cessação de contra-
tos de trabalho por motivos objec-
tivos. Com o objectivo de dar a co-
nhecer as principais alterações a
introduzir na legislação laboral, a

AIDA realizará no próximo dia 15
de Março, pelas 14 horas, no seu
edifício sede, o Seminário Espe-
cializado “As reformas do código
do trabalho”, com a duração de 4
horas. O seminário tem como
objectivo geral dotar os partici-
pantes de conhecimentos sobre
as principais alterações introdu-
zidas pelo Acordo de Concertação
Social – “Compromisso para o
Crescimento, Competitividade e
Emprego” e pela recente Proposta
de Lei que altera o Código de Tra-
balho, e identificar de forma gené-
rica, as principais implicações so-
bre as empresas e seus recursos
humanos.  

O valor da inscrição é 80 euros
para sócios da AIDA e 133 euros
para não sócios. A inscrição in-
clui documentação e Certificado
de Participação.

Para mais informações e ins-
crições www.aida.pt ou através
do e-mail aida@aida.pt.l

PROGRAMA

1. O novo acordo da concerta-

ção social:

a) As Políticas Activas de Em-

prego e Formação profissio-

nal.

b) As Reformas da legislação

laboral, subsídio de desem-

prego e relações de trabalho.

2. A nova alteração ao código

do trabalho (proposta de lei n.º

46/XII):

a) 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.

b) Alteração ao regime de

Feriados e Férias

- A eliminação de feriados;

- A redução do período de

férias;

- O novo regime do Lay-Off

c) Despedimento

- O novo regime do despedi-

mento por extinção do posto

de trabalho;

- O novo regime do despedi-

mento por inadaptação.

d) Revisão do regime das

compensações em caso de

cessação do contrato de tra-

balho e criação do FCT

e) A nova definição de Contra-

to de muito curta duração;

f) A nova Comissão de Serviço;

g) A nova Mediação e Arbitra-

gem Laborais;

h) O Centro de Relações

Laborais;

i) As novas Comunicações à

ACT – Autoridade para

Condições de Trabalho.
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