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Destaques 

Nova missão empresarial de Águeda aconteceu em Casablanca, Marrocos 

 
 

 

 

10 empresas do concelho de Águeda reunidas e representadas na Intercasa 

Marrocos 2013 

Inseridas na Construmar DÉCO 2013 – Salon International de la Construction 

dês Travaux Publics, Finition et Décoration, em Casablanca, Marrocos, de 05 a 08 

de dezembro de 2013 estiveram as feiras Intercasa e Tektónica, da organização da AIP – 

Feiras, Congressos e Eventos. O Município de Águeda esteve presente na Intercasa, 

onde representou 10 empresas do concelho de Águeda que aceitaram o desafio da 

edilidade, e onde foram promovidos em stand conjunto os seus produtos e serviços no 

mercado marroquino / do Magrebe.  

São de salientar os diversos elogios e reconhecimentos realizados durante o evento ao 

Município de Águeda pela iniciativa de apoio ao tecido empresarial local rumo à 

internacionalização das suas atividades, nomeadamente mencionada como “iniciativa de 

elevado valor e nunca antes vista”. 

Leia mais >> 

Conferência “Portugal 2014-2020: Desafios e oportunidades para as PME” 

 

 

 

Decorreu em Águeda a Conferência sobre desafios e oportunidades para as 

PME de 2014 a 2020 

Perante um salão preenchido de empresários aguedenses e outros participantes, 

desenvolveu-se a Conferência “Portugal 2014-2020: Desafios e oportunidades 

para as PME” na manhã do dia 12 de dezembro de 2013.  

Com um painel de elevada qualidade, e após as boas vindas por parte do Sr. Presidente 

da Autarquia de Águeda, intervieram o Prof. Pedro Saraiva (Presidente da CCDR Centro), o 

Prof. Augusto Medina (Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Portuguesa de 

Inovação), o Eng.º Luís Mira Amaral (ex-Ministro da Indústria, atual Membro do Conselho de 

Administração da Sociedade Portuguesa de Inovação e Presidente do Banco BIC) e ainda o Prof. 

Álvaro de Oliveira (Presidente da Alfamicro).  

Os palestrantes desenvolveram as suas intervenções em matérias concernentes ao 

próximo quadro comunitário de apoio, nomeadamente no que respeita a Estratégia 

2020 na Região Centro, o caminho a curto e médio prazo para a inovação em Portugal e 

vários dos desafios e oportunidades que se revelam já para as PME portuguesas. 

Intercasa Moçambique 2014 

 

 

Nova edição: Intercasa Moçambique 2014 

Organizada pela AIP – Feiras, Congressos e Eventos, e integrada na semana 

empresarial portuguesa no mercado de Moçambique, em Maputo, no início de 2014 

vai novamente desenvolver-se uma edição da Intercasa, no Centro Internacional de 

Congressos Joaquim Chissano, em Maputo. 

À semelhança da edição de 2013, irão ser realizadas em simultâneo a Intercasa 

Moçambique e a Tektónica Moçambique – nessa edição (passado mês de fevereiro), 

foram apresentadas ao mercado moçambicano 120 empresas e 187 empresários, num 

evento com exposição, encontros de negócios e visitas a empresas e projectos. 

http://www.construmar.ma/
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=61576&pastaNoticiasReqId=27662
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27652&noticiaId=61576&pastaNoticiasReqId=27662


Intercasa / Tektónica Moçambique 2014 

Datas: de 24 de fevereiro a 01 de março de 2014 

Local: Centro internacional de Congressos Joaquim Chissano, Maputo – Moçambique 

Setores de decoração: Decoração de interiores e exteriores – Casa e Canal Horeca; 

Construção, Imobiliário e Arquitetura 

Datas de pagamento: 50% até 30/12/2013 e 50% até 13/02/2014 

Data de entrega de mercadorias: até 20/12/2013, em Lisboa ou no Porto 

Documentação: anexam-se ao presente Boletim o programa da viagem, o acordo de adesão ao 

Clube Portugal Exportador (para submissão de candidatura ao Sistema de Incentivos à 

Qualificação e Internacionalização de PME/SI Qualificação de PME) e Boletim de inscrição 

 

Para inscrições e mais informações, contactar a AIP-FCE, através da Dr.ª Dália Palma: 

dalia.palma@aip.pt; Fax: (+351) 218 921 598; Telefone: (+351) 218 921 529. 

 

CEC e IEFP celebram protocolo no âmbito do programa Vida Ativa 

 

 

Ações de formação de curta formação serão desenvolvidas na Região 

Centro, estimando abranger cerca de 1 500 desempregados 

A 28 de novembro de 2013 decorreu a cerimónia de assinatura do protocolo entre o 

CEC – Conselho Empresarial do Centro e o IEFP. IP, no âmbito da medida Vida Ativa, 

através do qual o CEC/CCIC assumiu o comprimisso de implementar cerca de 58 ações 

de formação de curta duação na Região Centro através das associações empresariais 

duas associadas, estimando abranger cerca de 1 500 desempregados, num total de 2,4 

milhões de euros de financiamento. 

Vídeo da cerimónia aqui >> 

Programa Vida Ativa aqui >> 

COMPETE aprova 87 milhões de euros de investimento para promover ações de 

internacionalização  

 

As PME nacionais contam com 87 M € de euros de investimento, 

correspondendo a 62 M de investimento que garantem a sua participação em 

ações de promoção e internacionalização até ao 1º semestre de 2015 

O COMPETE assume particular relevância na prossecução dos objetivos da Agenda 

Operacional Fatores de Competitividade do QREN – em particular a promoção de 

níveis de crescimento económico que assegure a retoma sustentada da trajetória de 

convergência real da economia portuguesa com a União Europeia – que é no essencial 

operacionalizada por este Programa temático com incidência nas três regiões de 

convergência (Norte, Centro e Alentejo) e pelos Programas Operacionais Regionais. 

Neste âmbito, foram aprovados 6 209 projetos (dados a 31/10/2013), correspondendo a 

3,8 mil M € de incentivo FEDER, com uma execução de 61% – 32% na região Norte, 

29% a região Centro 29% e 10% o Alentejo, num total de 81% orientado para as regiões 

com o PIB per capita mais baixo do país. 

Os 39 projetos entretanto aprovados inserem-se no instrumento Projetos Conjuntos de 

Internacionalização (Sistema de Incentivos Qualificação PME), liderados nomeadamente 

por associações empresariais, por entidades pública com competências específicas em 

políticas públicas dirigidas às PME, as empresas cuja atividade principal seja a organização 

de feiras e congressos. Este instrumento de apoio tem no global da sua implementação 

uma adesão muito significativa, afirmando-se atualmente como um dos principais 

instrumentos de apoio ao tecido empresarial em Portugal no domínio da 

internacionalização, contribuindo para o alargamento da base exportadora nacional e 

para a presença portuguesa em certames de referência. 

Leia mais >> 

mailto:dalia.palma@aip.pt
http://vimeo.com/81389069
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadeIntervencaoVidaAtiva.aspx
http://www.pofc.qren.pt/media/noticias/entity/o-compete-aprova-87-milhoes-de-euros-de-investimento-para-promover-accoes-de-internacionalizacao?fromlist=1


 

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 

 

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 » 

 
 
 

mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
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://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

