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Missões empresariais – Expocamacol 2014 (Colômbia) 

 

 

 

 

 

No âmbito do apoio da Autarquia de Águeda à internacionalização das empresas 

aguedenses, a edilidade disponibiliza-se novamente para assegurar a representação das 

mesmas em eventos, relembrando o convite anterior para a Colômbia.  

EXPOCAMACOL 2014 

XXI Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño Expocamacol 

2014, de 27 a 30 de agosto de 2014, na cidade de Medellín, na Colômbia, identificando 

o próprio nome do evento as áreas de negócios do mesmo.  

A AIP – Feiras, Congressos e Eventos tem no seu Calendário de actividades internacionais 

2014 previsto participar neste evento, integrando no mesmo a Tektónica, feira dedicada 

à construção e obras públicas. 

Leia mais >> 

As manifestações de interesse para o evento podem desde já ser expressas através do 

telefone 234 610 070 (ext. 1427), ou da Linha de Apoio ao Empresário – telemóvel: 962 

029 814 | e-mail: pedro.alves@cm-agueda.pt. 

Incubadora de Empresas de Águeda já com mais de 20 empreendedores 

 

O apoio às ideias e empresas reúne já mais de 2 dezenas de empreendedores 

no novo espaço da Autarquia 

Com uma panóplia de áreas de atuação e interesses bastante diversificada, as ideias e 

negócios têm-se desenvolvido, a diferentes velocidades e com mais ou menos 

intervenientes, apoiadas no espaço e apoio da Incubadora de Empresas de Águeda, a par 

com o Gabinete de Apoio ao Empresário, integrado nesse mesmo espaço. 

Tem uma ideia de negócio? Quer catapultar a sua empresa? Procura novos 

parceiros de negócio?  

Contacte a Linha de Apoio ao Empresário – telemóvel: 962 029 814 | e-mail: 

pedro.alves@cm-agueda.pt, e seja parceiro da Incubadora de Empresas de Águeda. 

Eficiência na gestão de recursos na Indústria – Construção e demolição 

 

Evento de disseminação do projeto ZeroWIN – Rumo a Zero Waste em 

Redes Industriais a 03 de abril, em Lisboa 

A eficiência dos recursos tornou-se, nos últimos anos, uma prioridade nas políticas 

europeias. O conceito de "Zero Resíduos" / "Desperdício Zero", aplicado através da 

economia circular e o fecho de ciclos de materiais é o caminho para a alteração do 

modelo industrial tradicional, em que os resíduos são considerados normais, para 

sistemas integrados, em que tudo tem o seu uso. O projecto EU-FP7 – " ZeroWIN – 

Rumo a Zero Waste em Redes Industriais ", desenvolveu sistemas industriais 

baseados em redes e simbioses industriais, nos quais os resíduos são considerados um 
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recurso. Através da troca de subprodutos, energia, água e materiais entre setores, os 

resíduos de uma indústria tornam-se matéria-prima para outra. 

O consórcio ZeroWIN tem 30 parceiros de 11 países (Áustria, Alemanha, Espanha, 

França, Hungria, Irlanda, Polónia, Portugal, Roménia, Reino Unido e Taiwan) e é 

coordenado pela Sociedade Austríaca de Engenharia de Sistemas e Automação (SAT).  

Neste seguimento, divulga-se o evento EFICIÊNCIA NA GESTÃO DE 

RECURSOS NA INDÚSTRIA – CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO de 

disseminação do projecto ZeroWIN, onde serão apresentadas as principais conclusões 

do projeto, principalmente as decorrentes dos estudos de caso que se concentraram em 

redes industriais. Especial ênfase será dado ao setor da construção e demolição, mas a 

eficiência da gestão de recursos em outras indústrias será também abordada. 

Este evento terá lugar em Lisboa, no próximo dia 03 de abril.  

Consulte o programa aqui. 

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 
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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 »     

 

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 e apoio à inovação e tecnologia – 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 
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