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Intercasa Angola 2013 – adiamento da data de entrega de mercadorias 
 

No seguimento da disponibilidade da Câmara Municipal de Águeda para representar 

empresas aguedenses na Intercasa Angola 2013, calendarizada para 24 a 27 de outubro 

de 2013, informa-se que foi adiada a data de entrega de mercadorias para o final de 

agosto. 

Com esta nova data, a Autarquia de Águeda estende a data limite de manifestação de 

interesse para participação para 14 de agosto de 2013, 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.  

Intercasa / Tektónica / Projekta by Constrói Angola 2013 

Datas: de 24 a 27 de outubro de 2013 

Local: FILDA, Luanda – Angola 

Setores de decoração: Decoração de Interiores e Exteriores; Casa, Hotelaria e 

Restauração. 

Documentação: anexam-se ao presente Boletim o programa da viagem, as missões 

a Namibe e Lubango e o respetivo Boletim de inscrição. 

Nova data limite para entrega de mercadorias: 31/08/2013 

Programa MOVE PME 

 

Parceria entre o IFDEP e a AIP promove 4.ª edição de programa para 

melhoria da gestão de empresas da região centro 

 

O IFDEP – Instituto para o Fomento e Desenvolvimento do Empreendedorismo em 

Portugal, em parceria com a AIP – Associação Industrial Portuguesa, tem em curso o 

Programa Move PME. Este programa é dirigido a PME até 100 trabalhadores da região 

centro do país, visando implementar Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, 

Segurança e Higiene no Trabalho, Alimentar), introduzir melhorias a nível da Gestão 

operacional, Marketing / Comercialização e Internacionalização, de forma totalmente 

gratuita. 

As primeiras edições permitiram abranger aproximadamente 100 empresas da zona 

centro do país, estando o IFDEP neste momento a receber as últimas candidaturas para 

a atual edição deste programa. 

Leia mais » 

 

mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
http://www.ifdep.pt/MOVEPME/apresentacao.html


“Comércio Investe” 

 

“Comércio Investe” – programa criado com vista à promoção da inovação 

do processo, organizacional e de marketing nas empresas do setor do 

comércio 
 

Este programa, regulamentado conforme publicado na Portaria n.º 236/2013, de 24 de 

julho, abrange os projetos de investimento promovidos por empresas ou por 

associações empresariais destinados à promoção da inovação de processo, 

organizacional e de marketing nas empresas do setor do comércio, em todo o território 

do continente português. 

Os avisos de abertura dos concursos para a apresentação de candidaturas, a publicar, 

irão definir as regiões abrangidas em cada caso, sendo de salientar que as candidaturas 

deverão ser apresentadas eletronicamente, na página eletrónica do IAPMEI 

(www.iapmei.pt).  

Não dispensando a leitura da portaria que segue em anexo, realçam-se algumas 

condições sintetizadas de elegibilidade nos projetos individuais, considerando que cada 

candidatura deve ter como objeto um único estabelecimento com área de venda ao 

público: 

- Cumprir as condições legalmente exigíveis ao exercício da atividade no 

estabelecimento objeto de candidatura; 

- Apresentar, à data da candidatura, uma situação económica e financeira equilibrada; 

- Ter dado início de atividade, para efeitos fiscais; 

- Possuir estatuto de micro e pequena empresa; 

- Prazo máximo de execução de 12 meses, a partir da data da decisão de concessão 

de incentivos; 

- Fontes de financiamento do projeto asseguradas, incluindo pelo menos 20% do 

montante de investimento elegível em capitais próprios; 

- Investimento mínimo elegível de 15 000,00 €; 

- Não ser destinado ao apoio de estabelecimentos que se localizem em centros 

comerciais ou conjuntos comerciais, exceto se possuírem acesso direto pela via 

pública. 

Leia mais » 

Ciclo de Formação Financiada “Plano de Negócio – Criação de Micro Negócios” 

 

A JADRC – Jovens Associados para o Desenvolvimento Regional do Centro 

está a desenvolver o Ciclo de Formação Financiada “Plano de Negócio – 

Criação de Micro Negócios” em prol da promoção da empregabilidade e do 

reforço da iniciativa empresarial na região centro 

 

Este ciclo de formação (de 25 horas) destina-se a todos os desempregados e revela-se 

indicada para os que pretendam vir a criar o seu próprio negócio. A sua principal 

finalidade é desenvolver competências e conhecimentos nos participantes que 

possibilitem, à priori, uma melhor compreensão e avaliação da sua ideia de negócio para 

poderem passar da ideia ao projeto. 

No final da ação, os interessados poderão usufruir de apoio técnico e financeiro, que a 

JADRC em parceria com o IEFP, IP disponibiliza, de forma personalizada e sem custos.  

As datas e os locais previstos, bem como a ficha de inscrição para cada UFDC – unidade 

de formação de curta duração, estão disponíveis na página eletrónica da JADRC, em 

http://www.jadrc.pt/portal/index.php/formacao-financiada/ufcd. 

 

 

http://www.iapmei.pt/
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/07/14100/0434204352.pdf
http://www.jadrc.pt/portal/index.php/formacao-financiada/ufcd


25 anos de Portugal Europeu 

 

A Fundação Francisco Manuel dos Santos realizou um estudo que analisa o 

desenvolvimento da economia e da sociedade portuguesas, ao longo dos 

primeiros 25 anos de integração na União Europeia 

 

O desafio foi concretizar instrumentos de reflexão que, sobre um mesmo referencial 

objetivo de observação e medida, permitissem formar leituras diversificadas e plurais 

sobre as profundas transformações ocorridas no tempo de uma geração. 

O modelo fechado de relatório técnico foi assim evitado para abrir, a cada leitor, a 

possibilidade de observar a evolução da economia, da sociedade e dos fundos estruturais 

aplicados no país e de ele próprio traçar o seu roteiro de interpretação destes 25 anos 

de Portugal Europeu. 

Leia mais » 

Selo “Portugal does it better” 

 

Indústria Cerâmica cria selo que garante que “Portugal does it better” 

 

A iniciativa é da APICER, que criou o selo com o objetivo de prestigiar e valorizar a 

produção de cerâmica em Portugal, conferindo um reconhecimento à excelência das 

empresas em diversos níveis, reforçando a sua notoriedade e promovendo a imagem do 

setor em contextos internacionais. O objetivo desta iniciativa é tornar a cerâmica 

portuguesa mais competitiva nos mercados externos, reconhecendo a excelência das 

empresas do setor que cumprem vários requisitos em diversas áreas, como sejam: 

qualidade; ambiente; higiene e segurança; energia; certificação do produto; 

responsabilidade social; inovação; design e marca; património vivo; exportações. 

O selo foi criado em 2012 através da elaboração do respetivo regulamento e da 

subsequente constituição do Comité de Avaliação. 

Esta iniciativa integra-se num projeto de promoção internacional da cerâmica promovido 

pela APICER, com o apoio do COMPETE, enquadrado no Sistema de Apoio às Ações 

Coletivas, em parceria com a CH Business Consulting. 

Entre as empresas de cerâmicas de Águeda, a Revigrés – Indústria de Revestimento de 

Grés, Ld.ª foi já contemplada com este selo, distinguida com a insígnia “Gold”.  

Leia mais »  

 

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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  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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