IREAM AVEIRO - INFORMAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PME NA REGIÃO DE AVEIRO
O projecto IREAM AVEIRO, é um projecto privado, promovido pela AIDA, associação privada
sem fins lucrativos, que se localiza nas regiões de convergência do SIAC e com competências
próprias na área de intervenção.
O IREAM AVEIRO vem, numa linha de continuidade evolutiva, consolidar e reforçar as
actividades desenvolvidas e os resultados alcançados em projectos anteriores, nomeadamente
no IREAM I realizado em parceria com a ANEMM.
O trabalho em parceria, realizado no âmbito de vários projectos apresentados quer ao abrigo
do SIAC quer do QREN, mediante a criação de sinergias associativas e o desenvolvimento de
estruturas de diálogo que permitam a troca de informações e a integração e gestão de várias
estratégias e instrumentos de informação e de apoio às PME, tem vindo a ser desenvolvido e
articulado, pelas duas associações, em função de um único objectivo: criar instrumentos
comuns de suporte às actividades económicas locais, com o propósito de potenciar a
competitividade das empresas pela via de uma melhor e maior informação.
Contudo e no caso concreto do presente projecto, as duas associações, embora continuem a
desenvolver e a trabalhar em parceria noutros projectos uns já apresentados outros a
apresentar ao abrigo do presente aviso de abertura, decidiram, para este caso concreto,
apresentar candidaturas separadas, com a premissa de continuarem a colaborar nas
actividades que se proporem desenvolver, factor considerado como geradoras de maior
eficiência e eficácia na consecução dos objectivos em matéria de apoio às PME.
De facto o presente projecto continua a ser desenvolvido numa óptica de parceria, embora
cada associação tenha apresentado uma candidatura autónoma que se justifica pela dotação
orçamental e pela natureza individual das despesas elegíveis.
O presente projecto, enquadrado no Aviso para Apresentação de Candidaturas
nº01/SIAC/2010, diz respeito ao Regulamente do Sistema de Apoio a Acções Colectivas (SIAC)
e integrará um conjunto de actividades, que vêm, deste modo, dar resposta ao domínio de
intervenção “Informação e Representação de PME”, referente à tipologia, áreas de intervenção
e modalidades a apoiar no âmbito do presente aviso, nomeadamente:
I) Informação de Gestão Orientada para PME:
I.1) Produção de Meios de Informação;
I.2) Aquisição de informação;
I.3) Actividades de informação e sensibilização (Marrocos, Brasil e África do Sul)
II) Observação e Vigilância para evolução de actividades Económicas:
II.1 - Diagnósticos (sobre o estádio da inovação)
II.2 - Newsletter sobre os PALOP’s
II.3 – Participação no Seminário de Apresentação do Estudo em S. Tomé e Príncipe
II.4 – Observação das Actividades Económicas em S. Tomé e Príncipe
II.5 - Portal de Observação e Vigilância das Actividades Económicas

III) Representação em Organizações Comunitárias e Internacionais
III.1) Participação no VI Encontro Empresarial de Negócios em Língua Portuguesa;
III.1.1 – Publicação Empresas com capacidade de Exportação para o mercado
do Brasil – Versão II
III.2) Participação na Egetica – Expo Energética FAIR , Valência

Em termos gerais o IREAM AVEIRO tem como objectivos:
1) Criar, desenvolver e melhorar um conjunto de instrumentos comuns (ajustados às reais
necessidades das PME,s) de suporte às actividades económicas internacionais do tecido
empresarial da área de abrangência da AIDA;
2) Incrementar as competências e a capacidade empresarial, disponibilizando todo um conjunto
de “Ferramentas” informativas que permitam às empresas, de uma forma sistematizada
organizada e estruturada, melhor abordarem o mercado quer a nível interno quer internacional;
3) Garantir o acesso à informação e à representação das PME com vista à melhoria da
competitividade empresarial;
4) Apostar, entre outros, na informação e representação das PME através de acções de
sensibilização, de promoção e de divulgação de sectores e regiões com relevância para a
economia nacional, fomentando acções de informação e de promoção comercial em mercados
estrangeiros, a inovação, o empreendedorismo, a cooperação, o desenvolvimento tecnológico
e a qualificação dos recursos humanos e que concorram para o aumento da competitividade
das empresas alvo do projecto;
Assim, face aos objectivos definidos para este projecto importa realçar que a sua concretização
se articula com os objectivos e prioridades do SIAC, na medida em que as actividades de
informação e representação a desenvolver se encontram alinhadas com as áreas de
intervenção propostas por este sistema de Incentivos.
O projecto irá ser desenvolvido nas Regiões de Convergência, nomeadamente na NUTS II do
Norte e Centro, áreas de actuação da AIDA.
É nosso objectivo proporcionar às empresas, por uma lado, um conjunto de informação que, de
forma articulada e concertada num plano de acção comum, promovam, no mercado
internacional, os seus produtos e tecnologias, através da adopção de novas práticas de
actuação e de estratégias assentes no conhecimento, gerado pela transmissão, aquisição e
tratamento da informação, e por outro dotar a associação, enquanto entidade responsável pela
transmissão dessa informação, com ferramentas informativas que permitam que o
conhecimento adquirido transite para as empresas.

