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Águeda | 22/outubro/2013 

Destaques 

Marrocos: Construmar DÉCO 2013 

 

 

Construmar DÉCO – Salon International de la Construction des Travaux 

Publics, Finition et Décoration 

 

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

empresarial aguedense na Construmar DÉCO, em Casablanca (Marrocos), de 05 a 08 

de dezembro de 2013. Este evento desenvolve-se a par com a Tektónica Marrocos. 

As manifestações de interesse deverão ser expressas até ao dia 02 de novembro, 

através dos telefones 234 610 070 (ext. 1427) ou da Linha de Apoio ao Empresário – 

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

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

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

Leia mais >> 

Projeto Águeda Concept reconhecido com prémio europeu 

 

O projecto Águeda Concept viu-se reconhecido com prémio europeu, 

projeto este que surgiu da necessidade de promover e dar a conhecer o que 

de melhor se faz em Águeda do ponto de vista empresarial 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Águeda, Gil Nadais, recebeu no dia 18 de 

setembro de 2013 a Menção Honrosa na categoria de Desenvolvimento do Ambiente 

Empresarial, atribuída pelo IAPMEI ao projeto Águeda Concept no âmbito dos 

Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial/European Enterprise Awards. 

O conceito deste projeto surgiu num momento em que é necessário encontrar soluções 

para os novos desafios da competitividade e inovação, assumindo-se numa lógica de rede 

entre as 35 empresas e instituições públicas e privadas envolvidas no mesmo. Assente 

num conceito de sustentabilidade, alicerça-se na componente ambiental e pretende 

conduzir ao desenvolvimento da economia local, de forma a torná-la suficientemente 

forte para vingar no mercado global, a partir de um cada vez maior número de sinergias 

que permitam o desenvolvimento de novos produtos e conceitos de Águeda para o 

mundo.  

Os Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial, promovidos pela Comissão 

Europeia para incentivar a iniciativa empresarial nos diversos países da União Europeia, 

pretendem “ser um tributo às boas práticas que, em diversas áreas, contribuam para 

criar um clima favorável ao desenvolvimento sustentado das economias”. 

Este prémio assume-se como uma forma de demonstrar, promover e valorizar as 

parcerias entre os setores público e privado cujos objetivos sejam o desenvolvimento e 

a promoção de emprego a nível regional e local. 

Leia mais sobre o prémio » 

Leia mais sobre o Projeto Águeda Concept >> 

mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
http://newsletter.fil.pt/intercasa/2013/News05/index.html
http://newsletter.fil.pt/intercasa/2013/news02/construmar.pdf
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=4
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=4
http://www.iapmei.pt/iapmei-mstplindex.php?msid=4


Águeda distinguida como Cidade de Excelência 

 

O Município de Águeda foi distinguido com o prémio "Cidade de Excelência" 

na II Edição do Jornal Planeamento e Cidades, com uma distinção na 

categoria de inovação, relativo ao projeto “Águeda, a caminho de uma 

Smart-city” 
 

A cerimónia contou com a presença do vice-presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento do Centro (CCDRC), do diretor do Jornal Planeamento e Cidades e 

membro do Júri, bem como dos colaboradores da Câmara Municipal de Águeda, dado 

este projeto ser transversal a todos os serviços.  

Na apresentação do prémio, Pedro Silva, do jornal Planeamento e Cidades, referiu que 

"o objetivo deste galardão é divulgar as boas práticas de requalificação dos espaços 

urbanos que apesar da crise persistem em se desenvolver no país", referindo que "não 

foi com surpresa que Águeda teve o seu projeto «Águeda, a caminho de uma Smart-

City» premiado na categoria Inovação", já que, segundo o próprio, tem sido exemplo em 

áreas como a governança, a economia, a mobilidade (elétrica e suave), a inovação, e a 

habitabilidade urbana e as pessoas, revelando capacidade de "fazer e inovar", sendo 

como tal merecedora do primeiro prémio.  

O Presidente da Câmara, Gil Nadais, apresentou o projeto Smart-City que a Autarquia 

tem vindo a implementar no Município, e que passa pela introdução de elementos 

diferenciadores com o objetivo de "pensar o território de uma forma inteligente, onde 

as tecnologias são colocadas ao serviço da governança, da mobilidade, da economia e do 

ambiente, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos munícipes". O edil 

destacou ainda que os conceitos aliados ao projeto passam por "proporcionar uma 

elevada qualidade de vida aos cidadãos através de uma governação participada".  

É igualmente de realçar que também a Comissão Europeia, devido ao trabalho 

desenvolvido pelo Município para implementação do Pacto de Autarcas, havia apontado 

Águeda como a potencial “primeira smart-city Portuguesa”. 

Veja mais >> 

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 

http://www.agueda.tv/archive.ud121?theme=Desenvolvimento%20Econ%F3mico&oid=2450359
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
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EUROPA 2020 :: estratégias para o crescimento  

 

Missão de empresas europeias – Conferência e Encontros Bilaterais em 

Lisboa 

 

Liderada pelo Vice Presidente da Comissão Europeia, António Tajani e no âmbito da 

iniciativa “ EUROPE 2020 Strategy for Growth”, terá lugar uma Conferência sob o 

tema “Promoting Business Partnerships in Portugal”, no dia 28 de novembro, da 

parte da tarde, e de Encontros Bilaterais que decorrerão no dia 29 de novembro, 

durante todo o dia, de forma a permitir um contacto direto entre as empresas 

europeias e os potenciais parceiros portugueses. Esta missão tem como objetivo dar a 

conhecer às empresas europeias as oportunidades de negócios que Portugal tem para 

oferecer. 

Considera-se ser uma excelente ocasião para as empresas portuguesas alargarem o seu 

universo de conhecimento e de contactos, com possibilidades de novas oportunidades, 

associadas ao desenvolvimento de parcerias internacionais, que contribuam para, ou 

consolidem, a internacionalização dos seus negócios.  

Haverá uma incidência em setores, tais como a economia do mar, a indústria 

farmacêutica e da biotecnologia, o setor do turismo, os componentes para a indústria 

automóvel e aeronáutica, as tecnologias de informação e comunicação, a agricultura e a 

indústria agro-alimentar, a indústria do papel, os serviços partilhados, entre outros.  

Os Encontros Bilaterais são organizados pelo IAPMEI, enquanto coordenador da Rede 

Enterprise Europe Network em Portugal, e em colaboração com a Comissão Europeia e 

a com a Aicep Portugal Global. 

 

Leia mais >> 

Inscrição: Conferência | dia 28/nov. >> 

Para os encontros bilaterais deverão, primeiramente, registar o perfil da empresa no link 

seguinte, e posteriormente inscrever-se nos Encontros: 

Inscrição: Encontros Bilaterais | dia 29/nov. >> 

Comissão Europeia recomenda que Portugal deve apostar nas exportações 

 

Portugal integra o grupo de países europeus “com performances 

moderadas”, mas ainda assim com um desempenho, ao nível das 

exportações a manter “a tendência ascendente dos anos anteriores” 
 

A Comissão Europeia (CE) destaca em relação a Portugal e como elemento positivo, 

que “as exportações tornaram-se mais diversificadas e para mais mercados-alvo”. Ainda 

assim, o estudo da responsabilidade da Direção Geral de Empresas e Indústria, diz que o 

país tem potencial para aumentar as exportações. 

É ainda destacada a necessidade do país atrair “mais investimento estrangeiro” e 

destacado que o maior constrangimento a um maior crescimento económico é “a falta 

de acesso ao financiamento”, um fator que constitui uma limitação importante 

particularmente para as pequenas e médias empresas. 

Em termos gerais, o relatório conclui que sem uma base industrial sólida, a economia 

europeia não pode prosperar. 

Leia mais >> 

 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7B70FBC508-2123-4BEC-877F-A2F45ED95232%7D
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7B70FBC508-2123-4BEC-877F-A2F45ED95232%7D
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7B70FBC508-2123-4BEC-877F-A2F45ED95232%7D
http://www.b2match.eu/m4g-portugal
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Business Angels apoiam projetos turísticos 

 

Novo protocolo para financiar Empreendedorismo Turístico 
 

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

Portugal assinou, a 18 de julho, um protocolo 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. 

O protocolo estabelece a possibilidade de virem a ser criados mecanismos de 

financiamento específicos de apoio ao empreendedorismo turístico, que permitirão que 

o licenciamento público acompanhe e complemente o privado – este foi um dos pontos 

mais evidenciados por Adolfo Mesquita Nunes, que terá frisado a sua satisfação por este 

acordo permitir que “o papel do Estado seja menor e o dos business angels maior”. 

“Sentíamos falta de trazer esta componente não estatal de análise de projetos, mais 

arrojada e mais aberta ao risco, e com a participação dos privados. E fazia falta este 

protocolo de colaboração, que é um meio caminho relativamente aquilo em que 

devíamos estar já”, salientou o Secretário de Estado do Turismo. 

Além dos mecanismos do Turismo de Portugal, os business angels dispõem de um fundo 

de coinvestimento de 42 milhões de euros, 27 milhões dos quais provenientes de fundos 

comunitários, contando também com o suporte institucional do Turismo de Portugal 

para a criação de novos projetos, enquanto as empresas passam a ter acesso à rede de 

investidores mundiais em que a FNABA está inserida. 

Leia mais » 

 

Linhas de financiamentos – consulte aqui! 

Procura financiamentos para o seu negócio? Consulte as condições nos programas abaixo. 

                     

Leia mais »                              Leia mais »                                               Leia mais » 

                                     

Leia mais »                              Leia mais »                                                 Leia mais »     

 

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 » 

 
 
 

http://www.pofc.qren.pt/Media/Noticias/entity/Novo-protocolo-para-financiar-Empreendedorismo--Business-Angels-apoiam-projectos-turisticos
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=54754
http://www.qren.pt/np4/avisos?page=1
http://www.pofc.qren.pt/Concursos/Concursos-Abertos?Area=1&TipProj=-1&SubTipProj=-1&Benef=-1
http://www.proder.pt/homepage.aspx
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Parcerias – consulte aqui!  

          

Leia mais »                              Leia mais »                                               Leia mais » 

 

  Leia mais » 

 

  Leia mais » 

 

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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