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Destaques 

Concurso de Ideias “Empreende já!” 

 

 

 

 

Autarquia de Águeda premeia ideias de negócios locais 

A Câmara Municipal de Águeda encontra-se a promover o Concurso de Ideias 

Empreende Já!, com o objetivo de fomentar o aparecimento de novas ideias de 

negócios e projetos inovadores locais com vista à criação de novas empresas no 

concelho de Águeda. Este concurso insere-se nas Ações de Capacitação e Promoção do 

Parque Empresarial do Casarão – Águeda, financiado pelo Programa Operacional 

Regional do Centro. 

Com esta iniciativa, é pretendida a promoção, apoio e acompanhamento de projetos 

que se provem inovadores, com viabilidade económica e financeira, potenciadores de 

criação de novos postos de trabalho e capazes de produzir um efeito impulsionador no 

contexto de mercado global. O concurso é aberto a ideias de negócio de qualquer setor 

económico. Contudo, destacam-se, pela sua importância e alinhamento com o quadro 

de referência local, as ideias das seguintes 6 áreas: Inovação Social, Tecnologias e 

produtos ligados ao conceito de smart city, mobilidade (nomeadamente 2 rodas), 

Habitat, Valorização da agricultura e floresta e, por último, Turismo e lazer. 

A ideia vencedora será premiada com um valor de 5 000,00 € e várias iniciativas de 

apoio ao desenvolvimento do negócio, e as candidaturas serão rececionadas de 26 de 

setembro a 12 de dezembro de 2014, devendo as mesmas respeitar o estipulado no seu 

regulamento, que se encontra disponível aqui. 

Integrados nesta iniciativa, estão a ser desenvolvidos workshops e sessões de trabalho 

que pretendem apoiar todos os que pretendam explorar novas oportunidades e novas 

ideias de negócio para arriscar em Águeda. Inscreva-se aqui.  

Workshop Internacionalizar: Onde? Como? e Quando? 

 

Workshop sobre internacionalização para empresas e empreendedores em 

Águeda, a 27 de novembro 

A IERA – Incubadora de Empresas da Região de Aveiro, no âmbito do projeto PAVEI – 

Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da Inovação, co-

financiado pelo Programa MaisCentro – Programa Operacional da Região Centro, em 

colaboração com o Município de Águeda, através da Incubadora de Empresas de 

Águeda, irá dinamizar no dia 27 de novembro de 2014, no Salão Nobre da 

Câmara Municipal de Águeda, entre as 17h30 e as 20h00, o workshop 

“Internacionalizar: Onde? Como? e Quando?” com o objetivo de dar a conhecer 

aos empreendedores e empresários locais os aspetos fundamentais do processo de 

internacionalização.  

Inscrições através do preenchimento do formulário ou e-mail incubadora@cm-agueda.pt 

até 25 novembro. 

Mais informação em www.cm-agueda.pt 

http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=656#.VEoazlfYdU4
https://docs.google.com/forms/d/1e5yFA7m-T5-0j7ZLsEPFcV0qK5s1ZW52pv-cPqov4lg/viewform
http://goo.gl/forms/1Hxpdnqsl9
mailto:incubadora@cm-agueda.pt
http://www.cm-agueda.pt/


Águeda em Missão Ministerial na China 

 

 

 

 

Águeda vai integrar Missão Ministerial à República Popular da China e Macau 

O Ministério do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia (MAOTE), está a 

organizar uma Missão Ministerial à República Popular da China e Macau, 

acompanhada do Sr. Ministro do MAOTE, Eng.º Jorge Moreia da Silva, e que se realizará 

de 23 a 28 de novembro de 2014. 

A visita prevê a participação em diversos momentos e visitas protocolares, 

nomeadamente um Encontro Empresarial Portugal | China, a participação no 2º 

Congresso de Engenheiros de Língua Portuguesa – A Engenharia como um Fator 

Decisivo no Processo de Cooperação” e no Congresso 9+2. 

A Autarquia e concelho de Águeda estarão representados no referido evento através da 

presença do Sr. Presidente da Autarquia, Dr. Gil Nadais, que participará em vários 

momentos de trabalho e matchmaking entre empresários chineses e portugueses. 

Acolhimentos empresariais em Águeda 

 

Mercados estrangeiros visitaram Águeda e conheceram as suas 
potencialidades empresariais 

No âmbito do realização de ações de capacitação e promoção do Parque Empresarial do 

Casarão – Águeda, o concelho de Águeda foi visitado nos passados dias 21 e 22 de 

outubro por uma missão empresarial que contou com a presença dos embaixadores 

da África do Sul e Indonésia em Portugal, assim como representações das Câmaras de 

Comércio e Indústria Luso-Sul Africana e Luso-Francesa, contando ainda com a 

presença de uma representação do embaixador de Angola.  

Com o objetivo de “mostrar o que de melhor se faz nas empresas de Águeda” e as 

“potencialidades do Parque Empresarial do Casarão”, de modo a captar investimentos 

para o município, a comitiva, da qual fizeram parte embaixadores, diplomatas, 

representantes de instituições económicas e empresários dos quatro países, foi recebida 

na Câmara Municipal de Águeda e efectuou visitas a várias empresas locais (HFA, 

Revigrés, Light Design+Exporlux, Ramalhos e SIM – Sociedade Irmãos Miranda), bem 

como o Parque Empresarial do Casarão e ainda a Escola Superior de Tecnologia e 

Gestão de Águeda. A missão terminou com a passagem por serviços da Autarquia de 

Águeda, tendo ficado a mensagem clara de desenvolver novos contactos e estabelecer 

parcerias estratégias na área empresarial e também em termos de educação superior. 

Águeda na Colômbia 

 

Delegação empresarial de Águeda participou em agosto na Expocamacol 

2014, na Colômbia 

Dando continuidade ao modelo de apoio da Câmara Municipal de Águeda à 

internacionalização das empresas aguedenses, a autarquia promoveu mais uma missão 

empresarial que marcou presença na Tektónica, inserida na feira ExpoCamacol 2014 – 

Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Deseño, na Colômbia, que 

decorreu de 27 a 30 de agosto. 

Considerando a atratividade do mercado em causa para os empresários aguedenses, foi 

desenvolvida uma missão empresarial de empresas de Águeda a este certame, inserido 

na comitiva da Associação Industrial Portuguesa – Feiras Congressos e Eventos (AIP-

FCE). Participaram 14 empresas do concelho: Amop, Expwolf, Manufacturas Santos, 

Rodiag, Golfinho, Lemis, Jet7 Store, TeamCofee, Utilzás, Pextube, EEE, Grupo 

MRodrigues, Moviroma e Barro, que atempadamente se manifestaram interessadas a 

incorporar esta missão empresarial. Foram estabelecidos mais de duas centenas de 

contactos com o mercado colombiano, nomeadamente com as principais empresas do 

setor da construção, obras públicas, imobiliário, segurança, energia e ambiente a operar 

no mercado colombiano, conhecido como um dos mais atrativos da América do Sul e 

que pode ajudar os empresários aguedenses a ganharem mais um mercado potencial de 

exportação. 

http://www.embaixada-africadosul.pt/pt
http://www.kemlu.go.id/lisbon/Pages/default.aspx
http://www.ccilsa.org/
http://www.ccilf.pt/
http://www.hfa.pt/
http://www.revigres.pt/
https://www.facebook.com/LightDesign.Exporlux
http://www.ramalhos.com/pt/
http://www.sim-sa.com/
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/364#.VEpb2FfYdU4
https://www.ua.pt/estga/
https://www.ua.pt/estga/
http://www.grupoamop.com/idx/default,230,1
http://alconywindowfilms.com/home.asp?lng=ES&link=company
http://www.santos-sa.eu/
http://www.rodiag.com.pt/
http://www.golfinho-sports.com/
http://www.lemismobiliario.com/
http://jet7store.com/store/
http://www.teamcoffee.pt/
http://www.utilzas.pt/pt_pt/index
http://www.grupojsa.com/produtos/pextube/
http://www.eee.pt/
http://www.mrodrigues.pt/
http://www.mrodrigues.pt/
http://www.moviroma.pt/
https://www.facebook.com/barroficina?ref=br_rs


A Câmara Municipal de Águeda foi representada por Gil Nadais, Presidente da 

Autarquia, e dois técnicos superiores, que deram apoio aos empresários e empresas 

aguedenses presentes neste certame. Todos, sem exceção, saíram satisfeitos com os 

contactos efetuados e com perspetivas de negócios imediatos. 

Leia mais >> 

Presença de Águeda na MIF – Feira Internacional de Macau 

 

Águeda novamente promovida na China, no âmbito da Feira Internacional 

de Macau 

No âmbito da MIF 2014 – Feira Internacional de Macau, na China, que decorreu de 23 a 

26 de outubro, Águeda esteve presente através de empresários locais radicados no 

território, tendo dado a conhecer a região portuguesa com vista à atração de 

investimento e turistas chineses. 

Focado na capacidade de implementação empresarial do Parque Empresarial do Casarão 

– Águeda, o Presidente da Autarquia de Águeda, Dr. Gil Nadais, salienta que o concelho 

ainda tem pouco investimento estrangeiro e nenhum proveniente da China, apesar da 

importação e exportação já realizada entre estes dois mercados. Águeda tem, por 

exemplo, na área das duas rodas e da eletrónica, ligações empresariais já estabelecidas 

com várias grandes empresas europeias e da Coreia do Sul, mostrando-se a China como 

um mercado a apostar para investimento em Águeda.  

O turismo é outra das apostas de promoção de Águeda nesse mercado, pois para além 

da sua recente imagem de marca que a classifica com a “terra dos guarda-chuvas”, a sua 

diversidade paisagística e riquezas gastronómicas e históricas têm muito a oferecer ao 

turista oriental.  

Call for Enterpreneurship 

 

Nona call para o Programa de Ignição da Portugal Ventures 

A Call For Entrepreneurship é o ponto de entrada do Programa de Ignição da Portugal 

Ventures e visa possibilitar o acesso a investimento de Capital de Risco por parte de 

projetos inovadores de base científica e tecnológica nas fases nascentes. 

Tem como principais objetivos: - o reforço do ecossistema empreendedor português, 

melhorando a ligação entre empreendedores, centros de I&D, incubadoras, peritos e o 

setor de Capital de Risco em geral; - a promoção da valorização económica do 

conhecimento científico e tecnológico, aproveitando o seu potencial de transformação 

estrutural do tecido económico e de aumento dos fatores de competitividade; - atração 

e retenção de talento; - a facilitação do acesso a investidores globais e a parceiros 

estratégicos. 

A Portugal Ventures espera investir até 20 milhões por ano no âmbito do seu Programa 

de Ignição, podendo os seus candidatos vir a beneficiar do apoio da Ignition Partners 

Network – na preparação da candidatura para a mesma estar apta a 

investimento, mentoring e incubação; da concessão da maioria do capital social aos 

promotores; de mentoring por peritos, nacionais e internacionais, nos projectos 

financiados pela Portugal Ventures. Os projectos terão a oportunidade de serem 

incubados e acelerados em pólos de inovação internacionais, e serão realizadas várias 

Calls/Ciclos de investimento ao longo do ano.  

Leia mais >> 
  

 

 

 

http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=628#.VEpJs1fYdU4
http://www.portugalventures.pt/pt/conteudos.html?hrq=146


Programa Investe Jovem 

 

O IEFP lançou este ano o Programa Investe Jovem, de apoio à criação de 

emprego jovem 

O Programa Investe Jovem, do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, 

promove a constituição de novas empresas por jovens desempregados, através do apoio 

à criação do próprio emprego e micronegócios.   

Destina-se a desempregados dos 18 aos 30 anos, inscritos no IEFP, que apresentem um 

projeto de negócio viável com valor de investimento total entre os 1 048€ e os 41 922€ 

(2,5 e 100 IAS - Indexante de Apoios Sociais tem o valor de 419,22€), e tenham 

formação adequada para a sua concretização. 

O Investe Jovem apoia o empreendedorismo, através das seguintes medidas: 

- Apoio financeiro ao investimento – concedido sob a forma de empréstimo sem 

juros, reembolsável no prazo máximo de 60 meses, incluindo um período de carência 

até 12 meses. 

- Apoio financeiro à criação do próprio emprego dos promotores; - subsídio não 

reembolsável, até ao montante de 2.515€ (6 x IAS) por destinatário promotor que 

crie o seu posto de trabalho a tempo inteiro, até ao limite de quatro postos de 

trabalho. 

- Apoio técnico para reforço de competências na área do empreendedorismo e para 

a estruturação e consolidação do projeto. 

Esta medida é regulada pela Portaria n.º 151/2014, de 30/julho. 

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 

 
 
 
 
 

https://www.iefp.pt/pesquisa?p_p_auth=yWA1ZJwb&p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_Retroceder=%2F&_101_assetEntryId=1376890&_101_type=content&_101_urlTitle=investe-jovem-apo
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/07/14500/0402704031.pdf
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 » 

   

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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