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Águeda esteve presente no Salão Imobiliário de Portugal em Shanghai 2015 

O Município de Águeda esteve presente no Salão Imobiliário de Portugal em 

Shanghai 2015, entre 20 e 23 de março, onde representou o concelho de Águeda e as 

várias agências de mediação imobiliária locais que se associaram a esta iniciativa. 

Esta representação contou com a presença do Sr. Presidente, Dr. Gil Nadais, e com o 

Chefe da Divisão de Desenvolvimento Local, Dr. Pedro Alves, e foi inserida na iniciativa 

da Fundação AIP com o apoio da APEMIP, tendo contado também com a presença de 

entidades como Caixa Geral de Depósitos e o Millennium BCP, Tróia Resort, Martinhal, 

empresas imobiliárias como a Century 21, Remax, a RAR Imobiliária e a Carpe Domus.  

O balanço geral da iniciativa foi muito positivo, tendo-se verificado uma continuação do 

interesse dos cidadãos chineses no mercado imobiliário português, o que poderá vir a 

consolidar-se com futuros investimentos em Águeda, dados os vários contactos 

trocados e interesses demonstrados durante e após o evento. 

A Autarquia de Águeda entende estes momentos e participações como de elevado valor 

pelas portas que abrem e oportunidades e criam, estando apostos para novos eventos e 

missões empresariais que igualmente visem o desenvolvimento económico local. 

Green Business Week 2015 

 

 

Presença de Águeda na Green Business Week 2015 duplamente reconhecida 

Organizada pela Fundação AIP, com o apoio do Ministério do Ambiente e Ordenamento do 

Território e Energia e de várias entidades públicas e privadas, a Green Business Week 

2015 teve como principal objetivo dar notoriedade a empresas, universidades, autarquias e 

demais entidades que conciliam crescimento económico com um futuro sustentável. 

Estruturada em três temáticas transversais: a AcquaLiveExpo - Água, Resíduos e 

Ambiente, a EnergyLiveExpo – Energia, Eficiência Energética, Energias Renováveis, 

Alterações Climáticas e a SmartCitiesLive – Soluções para Cidades Inteligentes, Águeda 

inseriu-se na última, mostrando o vasto trabalho desenvolvido no sentido de tornar o 

concelho cada vez mais “inteligente”. 

Neste âmbito, o Município de Águeda foi contemplado com o Prémio Inovação - 

Internacionalização e Empreendedorismo, entregue pelo Ministro do Ambiente, 

Jorge Moreira da Silva e que premeia a autarquia pelo apoio que tem dado às empresas 

locais na internacionalização e empreendedorismo. 

Leia mais >> 

Veja o vídeo >> 

Ainda no âmbito deste evento, a Inteli anunciou os galardoados com selos “A smart 

project for a smart city”, iniciativa que visa distinguir boas práticas de inteligência urbana. 

Entre os 6 premiados, o concelho de Águeda foi distinguido pela iniciativa “SinGeLu”, 

um portal web que permite controlar um sistema de iluminação pública inteligente. 

Leia mais >> 

http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=761#.VTgapPnF8Xs
http://www.cm-agueda.pt/frontoffice/pages/48?news_id=761#.VTgapPnF8Xs
http://www.agueda.tv/archive.ud121?theme=Desenvolvimento%20Econ%F3mico&oid=6926067
http://www.smart-cities.pt/pt/noticia/selo-smart-cities-444-municipios


Investe jovem apoia empreendedorismo 

 

 

 

 

O Programa Investe Jovem promove a constituição de novas empresas por 

jovens desempregados, através do apoio à criação do próprio emprego e 

micronegócios 

Este programa 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*), e tenham formação adequada para a sua 

concretização. 

Leia mais >> 

Plataforma “Parcerias para o desenvolvimento” 

 

 

 

 

 

Plataforma online "Parcerias para o Desenvolvimento", lançada pela 

Governo de Portugal, vai facilitar o acesso de empresas a fundos de 

desenvolvimentos 

O Governo Português lançou uma plataforma online para facilitar o acesso das empresas 

portuguesas a fundos disponibilizados para investimento em países em desenvolvimento.  

O Secretário de Estado das Finanças, Manuel Rodrigues, explica que o objetivo da 

plataforma é apresentar oportunidades a Pequenas e Médias Empresas com dificuldade 

na internacionalização, pois estes projetos financiados e fundos de cooperação não terão 

associados os riscos relacionados com as leis de mercado tradicionais.  

Apesar da plataforma estar direcionada paras as empresas, as universidades, 

organizações não-governamentais ou outros parceiros poderão também ter acesso a 

oportunidades de desenvolvimento de projetos. 

Leia mais >> 

Call for Entrepreneurship 

 

 

 

 

 

Décima primeira 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 projetos 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.  

Para a sua 11.ª call, estarão abertas candidaturas a partir do próximo dia 27 de abril. 

Leia mais >>  

 
 

https://www.iefp.pt/pesquisa?p_p_auth=jR2ObJqE&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-apoia-empreendedorismo&inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.iefp.pt%2Fpesquisa%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dmaximized%26p_p_mode%3Dview%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dinveste%2Bjovem%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_redirect%3D%252F
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-das-financas/mantenha-se-atualizado/20150218-sef-plataforma-empresas.aspx
http://www.portugalventures.pt/pt-pt/content/call-entrepreneurship


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 
  

 

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
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=54754
http://centro2020.ccdrc.pt/
http://www.pt-2020.pt/
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=54754
http://www.pt-2020.pt/
http://www.proder.pt/homepage.aspx
http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html
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
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=60242
http://www.cm-agueda.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=60242


Parcerias e apoio à inovação e tecnologia – consulte aqui!  

               

              Leia mais »                                             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:   

 

 

 

 

http://www.aguedaconcept.com/
https://www.ipn-incubadora.pt/
http://www.iera.pt/
http://www.aguedaconcept.com/website/pt/
https://www.ipn-incubadora.pt/si/initapplication.do
http://www.iera.pt/
http://www.lighting-living-lab.pt/
http://www.lighting-living-lab.pt/
http://all.cm-agueda.pt/
http://all.cm-agueda.pt/
http://www.bolsatecnologia.pt/
http://www.bolsatecnologia.pt/
http://www.cm-agueda.pt/
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt

