
 

Águeda Empreende – informação sobre empreendedorismo, apoio a empresas, 

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

Boletim eletrónico n.º 03/2013 

Águeda | 05/julho/2013 

Destaques 

Seminário “Águeda é futuro” 

 

Seminário focado no desenvolvimento do tecido empresarial local com nova 

data – 12 de julho, nos Paços do Concelho 

 

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 dia 12 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 | QREN e o novo quadro-programa – CCDRC, Pedro Saraiva 

Soluções de financiamento e inovação 

15h30 | Apoio a candidaturas e à inovação – IPN-Incubadora, Paulo Santos e 

Gabriela Rodrigues 

16h00 | Fundo de Apoio à Inovação – FAI, Nuno Lúcio 

16h30 | Pausa para café 

Relações económicas internacionais 

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

Jorge Lacão e Irina Machado 

17h30 | Sessão de esclarecimento sobre missões internacionais (Macau, Angola, 

Moçambique e Marrocos) – FIL, Miguel Comporta e Dália Palma 

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

gratuita, mas sujeita a inscrição até ao dia 11/julho, através dos contactos telefónicos da 

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

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). 

 

mailto:ines.santos@cm-agueda.pt
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
http://www.surveymonkey.com/s/HPBL5YQ


Programa PME Inteligente – Plano de Eficiência Energética 

 

Monitorização e controlo em prol da eficiência energética nas empresas 

 

Procurando a monitorização do consumo de energia elétrica em PME portuguesas, 

nomeadamente dos setores da Agricultura e Indústria, o programa PME Inteligente 

– Plano de Eficiência Energética engloba a instalação de sistemas inteligentes de 

contagem e de monitorização do consumo de eletricidade, por forma a induzir uma 

utilização eficiente da energia elétrica. 

A medida prevê a monitorização de 100 PME, distribuídas por Portugal Continental com 

consumos de energia elétrica anuais entre os 50 TEP e os 500 TEP (entre 172 414 kWh 

e 1 724 138 kWh). Esta medida discrimina positivamente as empresas que não estão 

abrangidas pelo novo Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia (SGCIE), 

regulado pelo Decreto-Lei n.º 71/2008, de 15/abril. 

Mais se informa que, apesar do projeto estar previsto terminar em junho do presente 

ano, existe ainda disponibilidade para a inscrição de empresas durante o atual mês de 

julho de 2013. 

Leia mais » 

Projeto i-PME 

 

Rede colaborativa empresarial de expansão via internacionalização 

 

Incrementar as exportações portuguesas, potenciando o efeito económico bilateral, e 

melhorar a informação dos decisores empresariais envolvidos em processos de 

internacionalização orientados para o Brasil, Angola ou Moçambique, para diminuir os 

fatores de risco, são os principais objetivos do projeto i-PME. Reciprocamente, as 

empresas a operar nestes três países dispõem de informação de proximidade e são 

apoiadas no mercado português. 

O projeto i-PME, lançado pela AEP – Associação Empresarial de Portugal há três anos 

com o apoio do COMPETE, hoje conta com o envolvimento de outras associações 

empresariais do mundo lusófono. 

Leia mais » 

Programa televisivo “A Rota dos Vinhos” 

 

Série de programas sobre vinhos em gravação pelo país 

 

A World Press Reporters – Produtora de Conteúdos para Media, encontra-se 

atualmente a preparar o  lançamento de um programa de televisão inteiramente 

dedicado aos vinhos portugueses e a todo o setor (Turismo, Lazer, Gourmet), que 

existe em Portugal. 

Estão já gravados os primeiros episódios da primeira série de 13 programas, que tem a 

sua estreia marcada para setembro num canal de notícias português de televisão – serão 

aí relevados semanalmente marcas de vinho, agentes e produtores do mercado vinícola 

português, sem esquecer o Turismo, o Lazer, o Gourmet e o Lifestyle, áreas, todas elas 

ligadas hoje em dia ao setor do Vinho enquando um dos que, potencialmente, mais pode 

crescer no mercado interno e de exportação.  

Estando ainda nesta fase em período de gravações, a produção solicita aos interessados 

o envio de amostras de vinhos para a respetiva secção de provas, onde um provador irá 

dar a conhecer, semanalmente, alguns dos melhores ou mais surpreendentes vinhos 

tintos, brancos, verdes, rosés e monocastas portugueses.  

Os vinhos deverão ser enviados para prova (acompanhados de respetiva ficha técnica) 

para: Rua dos Remédios, 159 B | 1100-446 – Lisboa. 

Mais contactos aqui. 

http://pmeinteligente.net/
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/ja-ouviu-falar-da-iniciativa-i-pme
http://www.worldpressreporters.com/Contactos.html


Bruxelas lança novo portal para empresas conhecerem financiamentos europeus  

 

A Comissão Europeia alargou o portal único sobre o financiamento da UE, 

passando a incluir o FEDER e o FSE 

 

O acesso ao financiamento constitui um dos problemas mais prementes com que se 

deparam as PME na Europa. Nos últimos dois anos, cerca de 1/3 das PME que 

solicitaram empréstimos bancários foram recusadas ou receberam menos que o pedido. 

O portal único – http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-

finance/index_pt.htm – contém informações pormenorizadas sobre o modo como as 

PME podem pedir financiamento apoiado pela UE, através de um dos cerca de 1 000 

bancos ou outras instituições financeiras. Permite que os empresários e as empresas 

encontrem um financiamento específico, modulado de acordo com as suas necessidades 

financeiras, tais como a dimensão da empresa, o tipo de instrumento financeiro e o alvo 

de investimento. O portal é acessível em diversas línguas da UE e a todos os Estados-

Membros da UE e países candidatos. 

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 »                               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://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_pt.htm
http://europa.eu/youreurope/business/finance-support/access-to-finance/index_pt.htm
http://www.pofc.qren.pt/Media/Noticias/entity/Bruxelas-lanca-novo-portal-para-empresas-conhecerem-financiamentos-europeus
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
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.pmeinvestimentos.pt/
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=60242


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:   

 

 

 

 

http://www.aguedaconcept.com/website/pt/
https://www.ua.pt/ieua/pagetext.aspx?id=10313
https://www.ipn-incubadora.pt/si/initapplication.do
http://www.lighting-living-lab.pt/
http://all.cm-agueda.pt/
http://www.cm-agueda.pt/
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt

