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Intercasa Concept CHINA 2013  
 

A Autarquia de Águeda relembra a sua disponibilidade para representação do tecido 

empresarial aguedense na MIF – International Trade & Investment Fair, em Macau 

(China), de 17 a 20 de outubro de 2013.  

Este evento integra-se na Semana Empresarial China Portugal, organizada pela Fundação 

AIP, atrasvés da AIP/FCE – Feiras, Congressos e Eventos, e com o apoio institucional da 

AICEP – Portugal Global e a parceria da IPIM – Instituto de Promoção do Comércio e 

do Investimento de Macau 

As manifestações de interesse deverão ser expressas 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.  

 Macau – MIF – International Trade & Investment Fair 2013 

Datas: de 17 a 20 de outubro de 2013 

Local: The Venetian Macao Convention & Exhibition Center, em Macau – China 

Organização do Pavilhão de Portugal (dentro da MIF): Fileira Casa – Intercasa; 

Fileira da Construção – Tektónica. 

Informação resumo sobre o programa:  

- 15/outubro: chegada de manhã a Hong Kong, seguida de viagem de jet foil para 

Macau e instalação no hotel, e preparação dos stands na MIF no final da tarde  

- 16/outubro: ida à feira de Cantão (viagem organizada pelo IPIM) 

- 17 a 20/ outubro: participação na MIF 

- 21/outubro: saída de manhã para Hong Kong, deposição das malas no terminal, 

realização de encontros programados por autoridades locais. Viagem de regresso a 

Portugal às 23h55 

Para participações individuais, e empresas elegíveis, esta ação tem o apoio do QREN até 

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

Business Angels apoiam projetos turísticos 

 

Novo protocolo para financiar Empreendedorismo 
 

Com o objetivo de oferecer financiamento alternativo para o setor, o Turismo de 

Portugal (TP) assinou, a 18 de julho, um protoloco de colaboração com a Federação 

Nacional de Associações de Business Angels (FNABA).  

Presente na assinatura da parceria esteve também Adolfo Mesquita Nunes, Secretário 

do Estado do Turismo, que manifestou a sua satisfação por este acordo permitir um 

menor papel do Estado no financiamento e incentivar a aposta em projetos inovadores. 

Leia mais » 

mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
http://newsletter.fil.pt/intercasa/2013/china/news01/envio.html
http://www.pofc.qren.pt/Media/Noticias/entity/Novo-protocolo-para-financiar-Empreendedorismo--Business-Angels-apoiam-projectos-turisticos


Carta aberta do Presidente da Autarquia de Águeda aos empresários aguedenses 

 

Car@ empresári@, 

 

Águeda é, desde há longa data, um dos concelhos mais industrializados do país. A 

tradição no segmento da metalomecânica, das duas rodas e das ferragens remonta ao 

final do século XIX, e muita da história das empresas de Águeda cruza a história do 

próprio país e o imaginário de cada um dos portugueses. 

Esta longa tradição conduziu à existência de uma espólio único com grande valor 

histórico-industrial que importa preservar para gerações futuras e para nos lembrar do 

passado e do caminho que devemos trilhar em relação ao futuro. 

Face a esta situação, é intenção da Câmara Municipal de Águeda valorizar este espólio, 

criando um espaço de memória sobre o trajeto de Águeda que simultaneamente 

promova as empresas que ainda hoje se encontram a laborar, criando assim um local 

onde passado e presente se cruzam, único a nível nacional. 

Contudo, e para que tal seja possível, é imprescindível a colaboração dos empresários 

ou de todos aqueles que sejam conhecedores ou possuam algum acervo industrial. 

Desta forma, vimos convidar V. Ex.ª a juntar-se a este projeto, informando-nos se possui 

ou conhece quem possua, para eventualmente integrar na exposição, equipamento 

antigo, ferramentas, moldes, máquinas e peças ou equipamentos fabricados nas empresas 

de Águeda que possam ser alvo de interesse museológico, assim como peças atuais que 

possam mostrar a evolução da empresa que V. Ex.ª dirige. 

Para adesão ao projeto ou para esclarecimentos adicionais, solicitamos que contacte a 

Linha de Apoio ao Empresário – telemóvel: 962 029 814 | e-mail: pedro.alves@cm-

agueda.pt.  

 

Gil Nadais 

Linha de 500 milhões vai financiar PME exportadoras 

 

Estará disponível em breve, através da banca, uma nova linha de crédito para 

as pequenas e médias empresas exportadoras 

 

A dotação de 500 milhões de euros para a nova linha PME Exportações, anunciada 

recentemente pelo ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, materializa-se agora. 

O objetivo deste instrumento é, segundo o Governo, colmatar as tradicionais 

"dificuldades de acesso ao crédito pelas empresas", especialmente pelas PME, 

"suportando as necessidades de financiamento", durante o período de "execução e 

recebimento da encomenda, resultantes da atividade exportadora nacional".  

Com um período de vigência de um ano (admitindo as autoridades poder vir a ser 

prorrogado), esta linha vai assegurar financiamento às empresas pelo prazo de  até três 

ou quatro anos. 

A taxa de juro a suportar pelas empresas é indexada à Euribor, a 3 meses, com spreads 

entre os 3,51 % e os 4,65 % (conforme os escalões de risco). 

A implementação deste instrumento é feita através da banca, sendo o apoio público a 

este instrumento materializado por Garantia Mútua, correspondente a 60% do capital 

em dívida. 

Leia mais »  
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Financiamentos europeus – portal de apoio 

 

Bruxelas lança novo portal para empresas conhecerem financiamentos 

europeus  

 

Os serviços de apoio às empresas criados pelas autoridades públicas pretendem 

ajudar as empresas (em especial as PME) a não passar ao lado de muitas oportunidades e 

negócio devido a obstáculos como as barreiras linguísticas, a falta de informações sobre 

o mercado ou o insuficiente conhecimento dos requisitos e procedimentos 

administrativos. Para facilitar o acesso a informações e a assistência personalizada de que 

necessitam para acederem ao mercado da UE e explorarem o seu potencial de 

crescimento, criaram-se serviços de apoio prestados por pessoal com experiência, 

oferecendo ajuda a nível local, o que é essencial para compreender as necessidades 

específicas de uma empresa. Por outro lado, e para além de uma assistência 

personalizada, as autoridades também consultam as empresas sobre as suas 

necessidades e fornecem-lhes ferramentas de informação abrangentes. 

A UE apoia ativamente as empresas, especialmente as PME, prestando-lhes uma 

assistência personalizada gratuita através de uma série de redes e serviços pan-europeus. 

Assim, o portal criado que se divulga ajuda as empresas a apresentar um pedido de 

financiamento com a participação de fundos da União Europeia. 

http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_pt.htm 

Apoiar a competitividade empresarial 

 

A performance dos Sistemas de Incentivos em 2012 

 

O volume II do relatório de execução do COMPETE 2012 apresenta uma análise 

detalhada de algumas áreas-chave no quadro dos objetivos específicos da Agenda da 

Competitividade, nomeadamente I&D e Inovação, TIC, Diversificação e Eficiência 

Energética, Empreendedorismo Qualificado e Internacionalização e Igualdade de 

Oportunidades. 

Para além de apresentados outros dados globais, é realizado neste relatório uma análise 

detalhada de algumas áreas-chave no quadro dos objetivos específicos da Agenda da 

Competitividade, nomeadamente I&D e Inovação, TIC, Diversificação e Eficiência 

Energética, Empreendedorismo Qualificado e Internacionalização e Igualdade de 

Oportunidades. Inclui-se igualmente um capítulo relativo aos projetos de maior 

dimensão e um capítulo dedicado às Estratégias de Eficiência Coletiva. 

Aí se encontra informação como a importância conferida pelos Sistemas de Incentivos 

aos setores de bens e serviços transacionáveis, ou seja, passíveis de ser exportados – os 

apoios direcionados para os setores transacionáveis ou internacionalizáveis representam, 

nos três Sistemas de Incentivos, a quase totalidade dos apoios concedidos, em especial 

no SI I&DT (concentrando 96% do incentivo atribuído) e no SI Inovação (93%). 

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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