
 

Águeda Empreende – informação sobre empreendedorismo, apoio a empresas, 

inovação, incubação de empresas e parques empresariais da Autarquia de Águeda. 

Boletim eletrónico n.º 02/2013 

Águeda | 04/junho/2013 

Destaques 

Seminário “Águeda é futuro” 

 

Autarquia prepara seminário focado no desenvolvimento do tecido 

empresarial local 

 

Com enfoque no potencial empreendedor, industrial e económico existente no 

concelho de Águeda e potenciado pelo recém construído Parque Empresarial do 

Casarão – Águeda, a Câmara Municipal de Águeda vai realizar, na tarde do próximo dia 

05 de julho, o Seminário “Águeda é futuro” cujo programa se apresenta: 

Águeda, um investimento de futuro 

14h00 | O Parque Empresarial do Casarão – CMA, Gil Nadais 

14h15 | Condições e vantagens económicas – CMA, Pedro Alves 

Soluções de financiamento e inovação 

15h00 | QREN e o novo quadro-programa – CCDRC 

15h30 | Apoio a candidaturas e à inovação – Incubadora do Instituto Pedro Nunes 

16h00 | Fundo de Apoio à Inovação – FAI 

16h30 | Coffee Break 

Relações comerciais com Moçambique 

17h00 | Sessão de esclarecimento sobre o mercado Moçambicano – Multisector 

O Seminário decorrerá no Salão Nobre dos Paços do Concelho e a participação é 

gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia 02/julho, através dos contactos telefónicos da 

Linha de Apoio ao Empresário ou ainda pelo e-mail ines.santos@cm-agueda.pt.   

Projeto Mulheres Empreendedoras 

 

Apoio ao empreendedorismo feminino em Águeda, pela ACOAG 

 

A ACOAG – Associação Comercial de Águeda, procurando responder à realidade 

socieconómica atual e local, vai desenvolver o projeto “Apoio ao 

Empreendedorismo, Associativismo e Criação de Redes Empresariais de 

Actividades Económicas Geridas por Mulheres”, através do qual pretende 

promover o empreendedorismo feminino, de forma a favorecer o auto-emprego das 

mulheres, a sua capacidade empresarial e a qualidade da sua participação na vida ativa.  

Este projeto é direcionado a 10 mulheres (7 desempregadas + 3 empregadas) que 

pretendam constituir a sua própria empresa. 

Para mais informação ou participação nesta ação, deverá ser contactada a ACOAG 

através do e-mail acoag@acoag.pt, do telefone 234 610 720 ou presencialmente na sede 

da Associação. 

Leia mais » 
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1.º Fórum Económico Portugal-Países Árabes 

 

Convite a empresas portuguesas para encontrarem parceiros estratégicos de 

investimento 
 

A Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa vai realizar o 1º Fórum 

Económico Portugal-Países Árabes, que decorrerá nos próximos dias 20 e 21 de junho 

em Lisboa, e que visa o estabelecimento de parcerias entre Portugal e os 22 países da 

Liga dos Estados Árabes, para a criação de novas oportunidades de negócio em 18 

setores de atividade: 

Económico-financeira | Turismo | Energia e Energias Renováveis | 

Ferroviária, Construção e Obras Públicas | Recursos Hídricos | Minas | 

Telecomunicações, Novas Tecnologias e Tic’s | Têxteis, Couro e Calçado | 

Mobiliário | Farmacêutica | Informática | Agroalimentar | Investimentos 

Este acontecimento é um convite às empresas portuguesas dos respetivos setores para 

a participação com o intuito de encontrarem parceiros estratégicos de investimento 

para internacionalização das empresas portuguesas. 

Leia mais » 

Concurso de Ideias Empreende + 

 

A UATEC lança novo concurso de ideias: Empreende +  
 

A UATEC – Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro, 

encontra-se a promover o Concurso de Ideias Empreende+, com o propósito de 

fomentar o empreendedorismo inovador de base regional e de base tecnológica. 

A edição de 2013 deste concurso é uma das ações do projeto Aveiro Empreendedor. 

Este projeto resulta do trabalho conjunto de diversos atores locais e regionais no 

âmbito do fomento do empreendedorismo e apoio às PME. 

As candidaturas estão abertas até 26 de junho de 2013. Para mais informações, consulte 

o sítio eletrónico da UATEC (www.ua.pt/uatec). 

Leia mais » 

Intercasa Concept Angola 

 

 

Autarquia prepara nova missão empresarial aos PALOP 
 

No âmbito dos projetos de internacionalização da AIP – Feiras, Congressos e Eventos, e 

à imagem da Intercasa Moçambique, está a ser organizada a Intercasa Angola 2013. 

No mesmo modelo desenvolvido para a missão a Moçambique, a Autarquia de Águeda 

lança o convite aos empresários de Águeda para integrarem a missão a Angola, através 

da participação neste evento.  

A Intercasa Concept Angola 2013 decorrerá em Luanda, de 24 a 27 de outubro, em 

simultâneo com a Tektónica / Projekta by Constrói Angola. Para tal, deverão manifestar 

interesse através dos telefones 24 610 070 (ext. 1427) ou da Linha de Apoio ao 

Empresário – 962 029 814, ou ainda pelo e-mail pedro.alves@cm-agueda.pt.  

Realça-se que, para participações individuais e empresas elegíveis, esta ação tem o apoio 

do QREN até 75% (os interessados nesta modalidade deverão manifestá-lo aqui). 

FAI – Fundo de Apoio à Inovação 

 

Lançado apoio a projetos nas áreas das energias renováveis e eficiência 

energética 
 

O Gabinete do Secretário de Estado da Energia publicou o Despacho n.º 5727/2013, de 

02/maio, onde altera e republica o Fundo de Apoio à Inovação (FAI), instituído já desde 

dezembro de 2008.  Este fundo tem como objetivo o apoio à inovação, ao 

desenvolvimento tecnológico e ao investimento nas áreas das energias renováveis e 

eficiência energética, em concretização das metas definidas no Plano Nacional de Ação 

para as Energias Renováveis (PNAER), no Plano Nacional de Ação para a Eficiência 

Energética (PNAEE) e na estratégia nacional de energia. O apoio financeiro a conceder 

pelo FAI aos projetos aprovados não pode exceder os 200 000€. 

Leia mais » 
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Linhas de financiamentos – consulte aqui! 

Procura financiamentos para o seu negócio? Consulte as condições nos programas abaixo. 
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Parque Empresarial do Casarão – Águeda, consulte aqui! 

Sendo o primeiro Parque Empresarial de génese municipal do concelho de 

Águeda, o PEC-Águeda apresenta-se como uma das mais modernas 

infraestruturas de apoio ao tecido empresarial Aguedense. Com perto de 

60 lotes destinados a indústria, armazéns, comércio e/ou serviços, e 

dotado de todas as infaestruturas necessárias à instalação do seu negócio, 

este apresenta excelente condições para a instalação da sua empresa ou 

negócio. Consulte aqui! 

 

  Leia mais » 

 

Parcerias – consulte aqui!  
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Consulte estas e outras notícias em: 

 
Para estas e outras informações, consulte o site da Autarquia de Águeda, em www.cm-agueda.pt  

Se pretende subscrever ou anular a subscrição dos boletins eletrónicos de Águeda Empreende, comunique-nos para a Linha 

de Apoio ao Empresário. 

Contactos da Linha de Apoio ao Empresário 

Telefone: 234 610 070, extensão 1427 

Telemóvel: 962 029 814 

E-mail: pedro.alves@cm-agueda.pt 

Promotor:   
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