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Destaques 

“Comércio Investe” – aviso de abertura de candidaturas 

 

Estão abertos os períodos de candidatura à medida “Comércio Investe”, de 

incentivo à modernização do comércio  

Para candidaturas à medida “Comércio Investe”, regulamentada pela Portaria n.º 

236/2013, de 24 de julho, estão abertos os períodos específicos para candidaturas de 

projetos individuais ou projetos conjuntos de modernização comercial, conforme as 
datas indicadas no quadro abaixo. 

  Períodos para apresentação das candidaturas 

Tipologias Data de início Data de término 

Projeto individual de 

modernização comercial 
30 / setembro / 2013 25 / novembro / 2013 

Projeto conjunto de 

modernização comercial 
30 / setembro / 2013 02 / dezembro / 2013 

As candidaturas são formalizadas após o registo prévio do promotor no sítio da Internet 

do IAPMEI, IP, mediante a submissão dos projetos através do formulário eletrónico 

disponível na consola do cliente. 

A dotação orçamental para a Região Centro é de 1 920 000,00 € para projetos 

individuais e de 2 080 000,00 € para projetos conjuntos. 

Leia mais >> 

“Passaporte para o Empreendedorismo” – candidaturas até 15 de novembro 

 

Candidaturas abertas para a Bolsa do Passaporte para o Empreendedorismo 

abertas, destinada a jovens empreendedores com qualificação superior 

O Passaporte para o Empreendedorismo é uma iniciativa do Programa +E+I de acordo 

com o Impulso Jovem, que pretende estimular jovens empreendedores qualificados a 

desenvolverem o seu projeto de empreendedorismo inovador, com potencial de 

crescimento que se encontre em fase de ideia, e que responda a uma necessidade de 

mercado facultando um conjunto de ferramentas técnicas e financeiras.  

Os destinatários da Bolsa do Passaporte para o Empreendedorismo são: 

- Jovens até aos 30 anos detentores de licenciatura há menos de 3 anos; 

- Jovens até aos 30 anos detentores de licenciatura, mestrado ou doutoramento e 

inscritos nos centros de emprego há mais de 4 meses; 

- Jovens até aos 34 anos detentores de mestrado ou doutoramento. 

Está aberto período de candidatura até 15 de novembro de 2013. 

Submissão de candidaturas 

Leia mais  >> 

http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2013/Legislacao/P_236_2013.pdf
http://www.pofc.qren.pt/ResourcesUser/2013/Legislacao/P_236_2013.pdf
http://www.iapmei.pt/iapmei-art-03.php?id=2906
http://www.impulsojovemportugal.pt/passaporte-para-o-empreendedorismo/201.htm
http://www.ei.gov.pt/
http://www.impulsojovemportugal.pt/
http://www.passaporteempreendedorismo.pt/passaporte/candidatura
https://dre.pt/pdfgratis/2012/11/22101.pdf


Call for Enterpreneurship – Portugal Ventures tem candidatura aberta 

 

Portugal Ventures abre quinta Call for Enterpreneurship do Programa de 

Ignição 

Tem um projeto inovador e global? O Programa de Ignição da Portugal Ventures, 

iniciativa incluída no Programa +e+i, e em colaboração com a sua rede de parceiros, 

abre as portas ao mundo, desafiando o talento e a ambição dos empreendedores.  

A Portugal Ventures investe em projetos inovadores, assentes em conhecimento 

específico e orientados para o mercado global, promovendo assim a valorização 

económica da ciência e da tecnologia nacional.  

As candidaturas à quinta Call For Entrepreneurship estão abertas e os projetos poderão 

ser apresentados até ao dia 14 de novembro de 2013. 

Leia mais >> 

Plataforma de Acesso Simplificado 2.0. | COMPETE 

 

COMPETE lança Plataforma de Acesso Simplificado 2.0. – balcão único, mais 

simples, mais rápido, mais eficaz 

A Plataforma de Acesso Simplificado 2.0. permite, através de um único acesso 

centralizado e integrado, que cada candidato a projetos COMPETE aceda a todos os 

seus projetos (ativos e de histórico), verifique avisos em aberto, submeta a sua 

candidatura, aceda a instrumentos financeiros de apoio e mantenha os seus dados. 

Esta iniciativa é do COMPETE – Programa Operacional Factores de Competitividade, 

com o apoio da União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento 

Regional e do QREN. 

Plataforma de Acesso Simplificado 2.0. >> 

Leia mais >> 

Plataforma Login>PT – divulgação das tecnologias made in Portugal 

 

A Plataforma Login>PT é uma marca concebida pela ANETIE para 

promover o setor das TICE, por via da divulgação das tecnologias made in 

Portugal 

A missão da Login>PT é a promoção da internacionalização da atividade empresarial 

nacional do setor das TI, divulgando Portugal como polo tecnológico de referência. O 

Login>PT pretende, assim, agregar o que de melhor se faz em Portugal, ligando a 

máquina interna às necessidades do exterior. 

Tem como objetivo afirmar Portugal como um fornecedor de excelência de tecnologias 

de informação, reforçando a sua capacidade de penetração nos mercados internacionais. 

Vídeo promocional do Login>PT 

Plataforma Login>PT >> 

http://www.portugalventures.pt/
http://www.ei.gov.pt/
http://www.portugalventures.pt/en/contents.html?hrq=146
http://www.pofc.qren.pt/
http://apps.compete-pofc.org/pas2/acesso/app/Login.php
http://www.pofc.qren.pt/Media/Noticias/entity/PAS-20--Um-Balcao-unico--Online-a-10-de-outubro
http://youtu.be/4AS8PVAJDQA
http://www.loginpt.eu/


 

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

