
 

Águeda Empreende – informação sobre empreendedorismo, apoio a empresas, 

inovação, incubação de empresas e parques empresariais da Autarquia de Águeda. 

Boletim eletrónico especial     
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Missões empresariais internacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autarquia de Águeda pretende continuar a apoiar a participação das 

empresas do concelho em missões empresariais ao estrangeiro 
 

No âmbito das missões de apoio à exportação e internacionalização que a AIP-FCE – 

Feiras, Congressos e Eventos promove, à imagem da participação na Intercasa 

Moçambique 2013, a Câmara Municipal de Águeda disponibiliza-se a organizar com as 

empresas de Águeda novas missões empresariais. 

No âmbito das diversas missões que a AIP-FCE se encontra a desenvolver, a Câmara 

Municipal de Águeda vem convidar os empresários aguedenses a participar, ainda neste 

ano de 2013, nas missões a Angola, a Macau, a Marrocos e novamente a Moçambique, 

em 2014.  

Para a participação conjuntamente com a Câmara Municipal de Águeda, os interessados 

deverão manifestar interesse até dia 31 de julho 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. 

Nota: a nova data limite para entrega de mercadorias é 31/07/2013 

 

 Macau – MIF – International Trade & Investment Fair  

Datas: de 17 a 20 de outubro de 2013 

Local: The Venetian Macao Convention & Exhibition Center, em Macau – China 

Organização do Pavilhão de Portugal (dentro da MIF): Fileira Casa – Intercasa; 

Fileira da Construção – Tektónica. 

Informação resumo sobre o programa:  

- 15/outubro: chegada de manhã a Hong Kong, seguida de viagem de jet foil para Macau e 

instalação no hotel, e preparação dos stands na MIF no final da tarde  

- 16/outubro: ida à feira de Cantão (viagem organizada pelo IPIM) 

- 17 a 20/ outubro: participação na MIF 

- 21/outubro: saída de manhã para Hong Kong, deposição das malas no terminal, realização 

de encontros programados por autoridades locais. Viagem de regresso a Portugal às 23h55. 
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MARROCOS 

 

 

 Construmar | DECÓ 2013 – Salon International  de la Construction,  

Finition e Décoration 

Datas: de 5 a 8 de dezembro de 2013 

Local: Foire Internationale de Casablanca – Marrocos 

Organização do Pavilhão de Portugal (dentro da Construmar | DECÓ): Fileira Casa 

– Intercasa; Fileira da Construção – Tektónica. 

Documentação: anexa-se ao presente Boletim o respetivo Boletim de inscrição 

para a missão a Marrocos. 

 

 

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! 
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Parcerias – consulte aqui!  
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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
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/


 

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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