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Destaques  
 

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). 

 Oportunidades e potencialidades dos mercados Árabes 

 

 

 

 

Sessão de esclarecimento decorreu na Autarquia de Águeda 

 

Sob a tutela da CCIAP – Câmara de Comércio e Indústria Árabe-Portuguesa, e na 

pessoa do Eng.º Paulo Perloiro, enquanto Diretor do Gabinete de Relações 

Internacionais da entidade, foi realizada no dia 02 de maio de 2013, no Salão Nobre do 

edifício Paços do Concelho de Águeda, uma sessão de esclarecimento aos empresários 

Aguedenses. 

Esta sessão, em que participaram cerca de 20 empresários de Águeda (e não só), visou 

identificar e esclarecer o tecido empresarial acerca da realidade dos 22 mercados árabes 

representados por esta entidade, das suas oportunidades e potencialidades, 

nomeadamente:  

 Planos de investimento quinquenais dos diferentes países árabes (Magrebe, 

Machereque e Golfo);  

 Perspetivas de desenvolvimento nestes países de setores económicos 

estratégicos para a economia portuguesa;  

 Oportunidades de investimento;  

 Setores com potencial de exportação; 

 Esclarecimento de dúvidas dos empresários. 

Leia mais » 
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Homenagem aos Empresários de Águeda 

 

Autarquia garante centenas de árvores no PEC-Águeda 
 

No âmbito da promoção do empreendedorismo e dinamismo empresarial Aguedense, e 

de variadíssimas iniciativas que a Autarquia tem desenvolvido neste sentido, no passado 

dia 23 de março foi realizada uma iniciativa de Homenagem aos Empresários de Águeda, 

a qual coincidiu com a inauguração do Parque Empresarial do Casarão (PEC-Águeda).  

Neste evento estiveram presentes mais de 250 participantes e, com o intuito de 

homenagear todos os empresários de Águeda pelo contributo dado ao município, foram 

plantadas e batizadas perto de 240 árvores. 

Para esclarecimentos sobre o PEC-Águeda, contactar a Autarquia de Águeda pelo 

telefone 234 610 070 (ext. 1427) ou a Linha de Apoio ao Empresário – 962 029 814, ou 

pelo e-mail pedro.alves@cm-agueda.pt.  

Regulamento do PEC – Leia mais » 

Intercasa Concept, Moçambique 

 

 

 

 

Moçambique: presença Aguedense reforça ligações intercontinentais 

 

Na lógica de apoio à internacionalização, a Autarquia de Águeda, conjuntamente com 15 

empresas do concelho, esteve presente na Intercasa e Tektónica Moçambique, feiras 

realizadas entre 28 de fevereiro a 03 de março de 2013, na cidade de Maputo. Destas 15 

empresas, 12 associaram-se ao Município para estarem presentes num stand comum, 

para promoção dos seus produtos e serviços.  

As visitas ao stand foram constantes, quer da parte de vários empresários sul-africanos, 

moçambicanos (de várias localidades do país), portugueses (radicados em Moçambique) 

ou de alguns outros países do sul de África, na perspetiva de auscultarem possíveis 

parceiras e negócios com as diversas empresas Aguedenses representadas. 

Dos contactos realizados na feira foi possível observar as diversas oportunidades que o 

mercado moçambicano apresente para investidores estrangeiros, dada a sua necessidade 

de vários serviços e produtos que permitam fazer face ao crescimento acelerado que o 

país atualmente vive. 

Campanha promocional “Ria de Aveiro” 

 

Campanha promocional “Ria de Aveiro” 

 

No âmbito do desenvolvimento do plano de marketing da Ria de Aveiro, enquanto 

produto e região turística, as empresas e entidades com ligação à Região de Aveiro são 

convidadas a apresentarem os seus produtos e serviços, participando nesta campanha 

promocional, que procura projetar a imagem da região, da sua Ria, dos seus produtos e 

dos seus serviços para novos patamares. 

O selo do projeto “Ria de Aveiro” pode ser distribuído a todas as empresas ligadas ao 

setor da pesca, aquicultura e salgado dos Municípios CI Região de Aveiro, bem como 

aos serviços turísticos, culturais e de lazer desenvolvidos nos mesmos. 

Leia mais » 
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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 » 

 

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!  

          

Leia mais »                              Leia mais »                                               Leia mais » 

 

  Leia mais » 
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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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