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ESPAÇO AIDA

ÚLTIMAS INSCRIÇÕES DISPONÍVEIS

� Foi alargado o prazo para apre-
sentação de candidaturas, até 15 de
Março, para participação no Con-
curso “Eu vou a Silicon Valley com
o Aveiro Empreendedor”.

Silicon Valley, situado a norte do
estado da Califórnia, é considerado
o maior ecossistema de empresas
inovadoras a nível mundial. 

Sendo a inovação, o empreen-
dedorismo e as tecnologias de in-
formação, comunicação e electró-
nica (TICE) um factor essencial ao
desenvolvimento e crescimento
sócio-económico de um país, é im-
perativo aproximar a economia
aveirense aos centros geradores de
inovação com elevado potencial
económico.

É com este intuito, que a AIDA
lança o concurso “Eu vou a Silicon
Valley com o Aveiro Empreen-
dedor”, organizado no âmbito do
projecto Aveiro Empreendedor,
apoiado pelo Programa Opera-
cional Regional do Centro, ao abri-
go do Sistema de Apoio a Acções
Colectivas (SIAC), e cujo objectivo é

seleccionar uma Empresa a parti-
cipar no Programa de Imersão
GSI-IEP, da Leadership Business
Consulting (LBC), aos EUA – San
Francisco / Silicon Valley.

O concurso destina-se a empre-
sas sediadas na região de Aveiro
tendo as candidaturas de ser apre-
sentadas até às 24 horas, do dia 15
de Março, via e-mail: aveiroem-
preendedor@aida.pt.

O vencedor do concurso terá a
oportunidade de, na semana de 20

a 27 de Abril 2013 estabelecer con-
tactos e visitar empresas que ino-
varam e se internacionalizaram
com êxito, como a Ideo, HP, Cisco
ou conhecer as universidades de S.
Francisco ou de Santa Clara.

Comunidade empreendedora
A AIDA pretende, assim, contribu-
ir paraa construção de uma comu-
nidade empreendedora, capaz de
se assumir como motor da econo-
mia e mudança no desenvolvi-

mento económico e social da região
de Aveiro através da iniciativa,
agora lançada, o concurso “Eu vou
a Silicon Valley com o Aveiro Em-
preendedor”, a par com os dois
concursos dos parceiros AGIR
/CMA e UA.

Face às mais-valias oferecidas
pelo programa, considera-se que
esta é uma oportunidade única pa-
ra a sua empresa integrar, durante
sete dias, o Programa GSI -IEP, no
maior ecossistema de empresas
inovadoras a nível mundial.

Os finalistas serão anunciados
até 22 de Março e convocados para
a sessão de PITCH que se realizará
a 3 Abril de 2013. O regulamento e
ficha de candidatura estão disponí-
veis em www.aida.pt. Para mais
informações: Susana Carvalho:
s.carvalho@aida.pt / aveiroempre-
endedor@aida.pt Tel.: 234 302 492.l

Co-financiamento:

Candidaturas ao “Eu vou a Silicon Valley com o Aveiro
Empreendedor” decorrem até ao dia 15 de Março

� Encontrando-se o Brasil num
período de grande desenvolvi-
mento tecnológico e crescimento
económico, a AIDA encontra-se a
organizar uma visita ao maior e
mais conceituado salão da cons-
trução da América Latina – FEI-
CON BATIMAT, no Estado de S.
Paulo, Brasil, de 11 a 17 de Março.

No âmbito da feira, os visitantes
e profissionais ligados ao sector
poderão encontrar os mais impor-
tantes expositores, clientes e for-
necedores de toda a América La-
tina, do sector bem como partici-
par na conferência “Núcleo de
Conteúdo FEICON BATIMAT” e
num conjunto de seminários que
contam com a presença de conhe-
cidos profissionais, onde serão de-
batidas as mais recentes tendên-
cias do sector da construção.

Assim e apresentando-se o Bra-

sil como um potencial mercado
para as empresas da região de
Aveiro os participantes nesta co-
mitiva irão visitar a FEICON onde
poderão reunir, contactar e identi-
ficar potenciais parceiros de negó-
cios, conhecer as tendências do
mercado brasileiro e de outros paí-
ses da América Latina e ter contac-
to com entidades locais presentes
na feira, bem como recolha de in-
formação, quando solicitado. De
referir ainda que, a AIDA prestará
todo o apoio logístico à visita.

A deslocação integra as activida-
des do projecto Conjunto QREN, SI
Qualificação, Projecto INTERNA-
CIONALIZAR +, apresentado ao
abrigo do Sistema de Incentivos à
Qualificação e Internacionalização
de PME, pelo que poderá vir a

beneficiar de co-financiamento no
âmbito do mesmo.

Para mais informações contacte:
Carla Vieira - c.vieira@aida.pt/Ma-
dalena Silva - m.silva@aida.pt.l

INSCRIÇÕES ATÉ 1 DE MARÇO

AIDA apela à participação na delegação
de empresários à FEICON-BATIMAT

� A AIDA pretende com a realiza-
ção do seminário especializado
“Networking em Redes Sociais:
Converta Contactos em Negócios”,
a levar a cabo no próximo dia 27 de
Fevereiro, promover uma forma-
ção altamente especializada propi-
ciando, aos participantes, know-
how adicional sobre a utilização
assertiva das redes sociais, como
obter uma maior rentabilidade do
networking e como comunicar
através e para as redes sociais.

Atendendo à significativa expe-
riência, tanto a nível nacional como
internacional, de Filipe Carrera,
considera a AIDA que a participa-
ção neste seminário irá dotar os
inscritos de importantes valências
no âmbito da comunicação digital.

Do programa constam os se-
guintes temas: o poder do Networ-
king; como tirar partido das redes
sociais: Facebook, Linkedin, Twitter,
YouTube...; transformar um contac-
to numa relação; ferramentas Web
2.0 de Networking; networking in-
ternacional; vender mais com Net-

working; trabalhar em rede; e co-
municar através e para a rede.

Refira-se que Filipe Carrera é
formador e orador em eventos na
Europa, Américas, África e Ásia,
bem como é criador da Knowledge
Pills Methodology (KPM) e Digital
Marketing Strategist da Tinkle. O
orador é ainda professor dos Mes-
trados e Pós-Graduações do ISEG
– Universidade Técnica de Lisboa e
coordenador da Pós-Graduação
em Marketing Digital no IPAM de
Lisboa.

Filipe Carrera é também autor
dos livros com edição em diferentes
línguas: “Marketing Digital na ver-
são 2.0 - O que não pode ignorar”;
“Networking - Guia de Sobre-
vivência profissional”; “Comunicar
2.0. - A Arte de Comunicar no Século
XXI”; e “Liderar em Rede - O Guia
Essencial do Líder Conectado”.

Para mais informações por fa-
vor contacte o GCI da AIDA, Ce-
leste Claro c.claro@aida.pt ou
Deolinda Costa d.costa@aida.pt
Tel: 234 302 490.l

Filipe Carrera estará
em Aveiro no dia 27

ASSINATURA DE PROTOCOLO

� A AIDA, enquanto associação
representativa das empresas de na-
tureza industrial ou conexa do Dis-
trito de Aveiro, está particularmen-
te atenta à necessidade da promo-
ção de condições de trabalho saudá-
vel e vigilância da saúde, nomeada-
mente, visual dos colaboradores.

Neste sentido, sendo a Ergovisão
uma empresa de referência no sec-
tor óptico, quer na prestação de ser-
viços clínicos na área da saúde visu-
al, quer na comercialização de pro-
dutos ópticos, foi estabelecido um
protocolo entre as duas entidades. 

Assim, no decorrer do mês de
Março, as empresas associadas da
AIDA poderão realizar rastreios e
check ups visuais gratuitos, quer
em Aveiro, nas instalações da AI-

DA, quer em S. João da Madeira, na
loja da Ergovisão.

As empresas associadas da AI-
DA poderão ainda usufruir de des-
contos em produtos ópticos, como
seja lentes e óculos e serviços clíni-
cos especializados. A competitivi-
dade da sua empresa depende do
desempenho dos seus trabalhado-
res. Nesse sentido, a AIDA e a Er-
govisão garantem a prevenção
primária e a detecção precoce das
doenças dos seus colaboradores, e
no caso das empresas associadas
só têm que efectuar a marcação.

Para mais informações ou efec-
tuar as marcações devem contac-
tar, até ao dia 25 de Fevereiro: Deo-
linda Costa, através do 234 302 491
ou d.costa@aida.pt.l

Serviços gratuitos
de saúde visual para
associados da AIDA

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


