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Destaques 

Concurso de Ideias “Empreende já!” – resultados 

 

 

 

 

Autarquia de Águeda premeia ideias de negócios locais 

O Concurso de Ideias “Empreende Já!” foi uma iniciativa promovida pela Câmara 

Municipal de Águeda no âmbito do Plano de Promoção do Parque Empresarial do 

Casarão.  

Participaram várias ideias de negócio, tendo sido selecionadas seis para chegar à final do 

concurso. O projeto vencedor do concurso é o projeto BEECORK – produção de 

colmeias em material compósito, dos empreendedores Gil César dos Santos e 

Carla Gonçalves. 

Foram também atribuídas duas menções honrosas aos projetos Escola Internacional 

de Proteção Civil, do empreendedor António Mascarenhas, e Blind Tiles – azulejos 

para invisuais e amblíopes, da empreendedora Susana Xavier, sendo que este dois 

últimos estão integrados na Incubadora de Empresas de Águeda. 

O vencedor do concurso de ideias de negócio irá receber um prémio monetário no 

valor de 5 000€, assim como apoio na elaboração ou melhoria do plano de negócios, 

apoio personalizado para a obtenção de financiamento e/ou captação de investidores, 

disponibilização gratuita de espaço de Incubação na Incubadora de Empresas de Águeda 

durante 24 meses, apoio na constituição da empresa e divulgação da empresa nos meios 

de comunicação e eventos municipais.  

As menções honrosas irão receber um prémio monetário no valor de 1 000€, apoio na 

elaboração ou melhoria do plano de negócios, orientação para a obtenção de 

financiamento e/ou captação de investidores e divulgação da empresa nos meios de 

comunicação e eventos municipais.  

No seguimento do concurso de ideias “Empreende Já!” irá desenvolver-se uma sessão 

de Networking e Matching, no sentido de as mesmas serem apresentadas a 

potenciais investidores as 6 ideias de negócio finalistas.                   

Neste sentido, convidamos os empresários aguedenses interessados em 

conhecer as referidas ideias de negócios a participarem na sessão de 

Networking e Matching, que irá decorrer no dia 30 de janeiro, entre as 09h45 e as 

13h00, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre – as manifestação de 

interesses deverão ser transmitidas até ao dia 28 de janeiro, através do e-mail 

incubadora@cm-agueda.pt. 

Parabéns aos premiados e a todos os participantes! 

mailto:incubadora@cm-agueda.pt


 

Labe Aveiro Region – 2.ª edição 

 

 

 

 

 

Está aberta a 2.ª edição do Labe Eveiro Region – Laboratório de Empreendedorismo  

O programa Labe Aveiro Region é uma atividade inserida nas ações da Incubadora de 

Empresas da Região de Aveiro (IERA), da qual a Incubadora de Empresas de Águeda faz 

parte, integrada na Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da 

Inovação (PAVEI), iniciativa dinamizada pela UA e disponibilizada aos empreendedores 

dos municípios da Região de Aveiro com o objetivo de incentivar o desenvolvimento e 

implementação de ideias de negócio, tendo por base metodologias de trabalho adotadas 

para a capacitação e validação dessas ideias.  

À imagem da 1.ª edição, o Labe Aveiro Region 2015 terá 5 fases: 

Fase 1. Sessões de Divulgação 

Fase 2. Workshops Temáticos 

Fase 3. Candidaturas 

Fase 4. Laboratório de Ideias 

Fase 5. Validação das Ideias de Negócio 

As candidaturas decorrem até ao dia 25 de fevereiro de 2015.  

Leia mais >> 

Projeto SOUL-FI – Sessão informativa em Águeda 

 

 

 

 

 

Sessão informativa sobre o projeto SOUL-FI na Biblioteca Municipal Manuel 

Alegre, a 26 de janeiro 

Vai realizar-se a 26 de Janeiro próximo uma sessão informativa sobre o projeto SOUL-

FI – Startups Optimizing Urban Life with Future Internet. 

O projeto SOUL-FI integra a plataforma FIWARE, uma plataforma inovadora que 

permite a criação e distribuição de aplicações e serviços web em grande escala de forma 

fácil e de baixo custo. Através da aplicação da tecnologia FIWARE, a Comissão Europeia 

vai disponibilizar um total de 80 milhões de euros em financiamentos, dirigidos a 

empreendedores, startups e pequenas e médias empresas que desenvolvam novas 

aplicações ou serviços no domínio da web. 

A sessão será conduzida pelo IPN – Instituto Pedro Nunes, e terá lugar a 26 de janeiro 

de 2015, às 17h00, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal Manuel Alegre, em 

Águeda. A participação é gratuita, mas carece de inscrição em 

http://goo.gl/forms/GUKy5deqZr. 

Leia mais >> 

Green Business Week 2015 

 

Águeda presente na edição 2015 da Green Business Week, de 03 a 05 de 

março 

O Município de Águeda irá participar no evento Green Business Week – Semana 

Nacional para o Crescimento Verde, que se realiza de 3 a 5 de março de 2015 no 

Centro de Congressos de Lisboa. 

As temáticas em foco serão AcquaLive Expo, EnergyLive Expo e SmartCitiesLive, sendo 

nesta última temática que está a ser preparada uma apresentação de Águeda na sua 

caminhada para ser uma Smart City.  

A Autarquia de Águeda convida todos os interessados a visitar o espaço – venha 

conhecer os projetos que transformam a nossa cidade num lugar de excelência para 

viver e trabalhar. 

Leia mais sobre a Green Business Week >> 

http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=717#.VLZ9Ocm9F9k
http://soul-fi.ipn.pt/
http://www.fi-ware.org/
http://goo.gl/forms/GUKy5deqZr
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/49?event_id=818#.VLfPiiy9F9k
http://greenbusinessweek.fil.pt/


Call for Enterpreneurship 

 

Décima call para o Programa de Ignição da Portugal Ventures, a partir de 26 

de janeiro 

A Portugal Ventures é a maior empresa portuguesa de Venture Capital e Private 

Equity, gerindo atualmente, através de diversos fundos, participações de cerca de 450 

milhões de Euros. No seu portfolio conta com participações em empresas incubadas no 

IPN – Instituto Pedro Nunes como a Eneida, iClio, Friday, Wizdee, Perceive 3d ou 

YoubeQ/Maps with Life.  

O programa Call For Entrepreneurship é uma iniciativa que pretende selecionar 

projetos para investimento, através de um processo de submissão de candidaturas e 

avaliação, sendo que a próxima call (10.ª) abrirá o seu período de candidaturas entre 26 

de janeiro e 26 de fevereiro de 2015. 

Leia mais >> 

Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora 

 

 

 

 

 

Compete ao Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID) promover, 

apoiar e facilitar o investimento originário das comunidades portuguesas e luso-

descendentes.  

Em articulação com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal, este gabinete assegura que o potencial investidor da Diáspora possa beneficiar 

da adequada informação, bem como das melhores condições, dentro do quadro legal 

aplicável, à realização do seu negócio em Portugal.  

Cabe-lhe igualmente o acompanhamento dos projetos de investimento – ainda em fase 

de preparação e/ou já em curso – numa perspetiva de simplificar e agilizar processos, 

tentando assegurar uma “via verde” em território nacional.  

Anexa-se folheto informativo sobre o GAID. 

IE Águeda – Banco de Investidores Locais 

 

Caro Empresário/Investidor, 

Águeda é, desde há longa data, uma terra de empreendedores! 

Homens e mulheres de coragem e com uma vontade férrea de vencer. Tal traduziu-se 

de forma clara na força do nosso tecido produtivo e das nossas empresas. 

Contudo, fruto de muitas alterações do contexto económico nacional e internacional, 

este mesmo empreendedorismo necessita e merece um novo impulso, que ajude a criar 

novas empresas e gerar riqueza para o nosso concelho. 

Neste mesmo contexto foi criada a Incubadora de Empresa de Águeda, a qual visa 

alavancar novos empreendedores em projetos de carácter inovador dinamizando o 

tecido económico local. 

Esta incubadora, a funcionar desde Janeiro de 2014, tem já cerca de 22 jovens 

empreendedores a desenvolver novas ideias de negócios e o número aumenta todas as 

semanas. 

Uma das missões da incubadora é a de encontrar investidores ou empresários que 

queiram apoiar novos projetos, investido ou tornando-se sócios nestas novas empresas. 

Assim, vimos convidá-lo a fazer parte do Banco de Investidores Locais da Incubadora de 

Empresas de Águeda, e a desenvolver novas áreas de negócio. 

Para mais informações contacte o gabinete de apoio ao empresário através do email 

pedro.alves@cm-agueda.pt ou através dos números de telefone 234 180 155 ou          

96 202 98 14. 

Participe!  

Gil Nadais 

http://www.portugalventures.pt/pt/conteudos.html?hrq=146
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt


  

 

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 » 

 

Parcerias e apoio à inovação e tecnologia – consulte aqui!  

               

              Leia mais »                                             Leia mais »                                  Leia mais » 
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  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 1534 

Telemóvel: 962 029 814 

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

Promotor:   
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http://www.bolsatecnologia.pt/
http://www.bolsatecnologia.pt/
http://www.cm-agueda.pt/
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INVESTIR EM PORTUGAL 

 
GABINETE DE APOIO AO INVESTIDOR DA DIÁSPORA 

 
 

O Gabinete Apoio ao Investidor da Diáspora tem competências na promoção, apoio e 
facilitação do investimento em Portugal originário das comunidades portuguesas e 
lusodescendentes. 

O Gabinete, em articulação com a AICEP, assegura que o investidor possa beneficiar da 
adequada informação, bem como das melhores condições, dentro do quadro legal aplicável, à 
realização do seu negócio em Portugal. 

Oferece o acompanhamento permanente dos projetos de investimento – ainda em fase de 
preparação e/ou já em curso – numa perspetiva de simplificar e agilizar processos, tentando 
assegurar uma “via verde” para o seu investimento. 

Compete-lhe igualmente promover contactos e parcerias entre os investidores e entidades 
nacionais, tais como municípios, gabinetes de apoio ao emigrante das Câmaras municipais, 
câmaras de comércio e associações empresariais. 

Sendo uma entidade com capacidade de ação em Portugal e ao mesmo tempo conhecedora 
das diversas realidades locais através do apoio que beneficia da rede de Embaixadas e 
Consulados, constitui uma importante ferramenta no reforço da aproximação entre o tecido 
empresarial da Diáspora e Portugal. 

 

CONTACTE-NOS 

gabinvdiaspora@mne.pt 

Embaixada ou Consulado da sua área de residência para pedir mais informações 

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-
ministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-e-postos-consulares.aspx 

 

LINKS ÚTEIS  

AICEP – Portugal Global 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx  

 

Portugal Economic Probe 

www.peprobe.com/ 

 

 

 

mailto:gabinvdiaspora@mne.pt
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-e-postos-consulares.aspx
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/representacoes-diplomaticas-portuguesas/embaixadas-e-postos-consulares.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
http://www.peprobe.com/


 

Regime fiscal português (fonte Ministério das Finanças)) 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/B1F28750-307B-4E03-BEC0-352B63ED82D3/0/SFP_Taxas.pdf 

 

Pacote fiscal de investimento 2013 (fonte Ministério das Finanças) 

http://www.portugalglobal.pt/PT/InvestirPortugal/Documents/2013_05_23_CFEI.pdf  

 

Sumário das principais alterações do novo Código Fiscal do Investimento, 2014 (fonte Ministério das Finanças) 

http://www.portugal.gov.pt/media/1437436/20140529%20Pacote%20Fiscal%20de%20Investimento.pdf 

 

Residentes Não-Habituais/Regime especial em Portugal (fonte Ministério das Finanças) 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/83762009-3DC2-47FC-ABBE-35EFE35E8865/0/IRS_RNH_PT.pdf  

 

Informações sobre aquisição de imóveis em Portugal por não residentes e direitos e deveres dos proprietários (fonte 
Ministério das Finanças e Living in Portugal) 

http://www.livinginportugal.com/pt/ 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/602B5C65-314D-4784-A011-B2B277A285FE/0/FI_Patrimonio.pdf  

 

Portal da empresa/como criar um negócio (fonte Agência para a Modernização Administrativa) 

http://www.portaldaempresa.pt/CVE/pt/Criacao 

 

Gabinetes de Apoio ao Emigrante junto das câmaras municipais  

http://portal-gae.dgaccp.pt/ 

 

Portal das Comunidades Portuguesas - POSTOS CONSULARES 

www.secomunidades.pt 

 

Confederação Internacional dos Empresários Portugueses 

http://www.ciep.pt/ 

 

Plataforma 560 – plataforma online sobre empresas e produtos portugueses, incluindo empresas e empresários da 
diáspora 

http://560emnegocios.pt/ 

 

 

 

 

 

Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora ●Avenida Infante Santo 42 ● 1399-030 Lisboa 
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