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Destaques 

Panamá: Exposição Comercial Internacional EXPOCOMER 2014 

 

Nova missão empresarial em parceria com a Autarquia de Águeda – 

Exposição Comercial Internacional EXPOCOMER 2014 

Novamente a Autarquia de Águeda se disponibiliza para representar o tecido 

empresarial aguedense, desta vez na América Latina, na XXXII Exposición 

Comercial Internacional EXPOCOMER 2014, de 26 a 29 de março de 2014, na 

cidade e República do Panamá.  

Da organização da Cámara de Comercio, Industrias Y Agricultura de Panamá, as áreas 

de negócio do evento são: - Têxteis e acessórios; - Alimentos e bebibdas; - Construção; - 

Tecnologia; - Serviços; - Cosméticos e cuidados especiais; - Outros. 

As manifestações de interesse deverão ser expressas até ao próximo dia 16 de janeiro, 

através do telefone 234 610 070 (ext. 1427), ou da a Linha de Apoio ao Empresário – 

telemóvel: 962 029 814 | e-mail: pedro.alves@cm-agueda.pt. 

Leia mais >> 

Colômbia: Expocamacol 2014 | Feria Internacional de Bogotá 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade ao modelo de apoio da Autarquia de Águeda à internacionalização 

das empresas aguendenses, mais uma vez a edilidade disponibiliza-se para assegurar a 

representação das mesmas em eventos, especificando 2 a realizar na América do Sul.  

EXPOCAMACOL 2014 

XXI Feria Internacional de la Construcción, la Arquitectura y el Diseño Expocamacol 

2014, de 27 a 30 de agosto de 2014, na cidade de Medellín, na Colômbia, identificando 

o próprio nome do evento as áreas de negócios do mesmo.  

A AIP – Feiras, Congressos e Eventos tem no seu Calendário de actividades internacionais 

2014 previsto participar neste evento, integrando no mesmo a Tektónica, feira dedicada 

à construção e obras públicas. 

Leia mais >> 

Feria Internacional de Bogotá 2014 

XXX Feria Internacional de Bogotá – Exposición Industrial 2014, de 29 de 

setembro a 03 de outubro de 2014, na cidade de Bogotá, na Colômbia. Sob a 

organização do Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, terá a 

decorrer em paralelo as seguintes feiras: - Colombiplaste e Expoempaque; - Salón de 

Seguridad; - X Expometálica; - Clima Verde, Aire Acondicionado Y Refrigeración – Expoacaire;    

- 7.ª Expoenergia. 

Leia mais >> 

As manifestações de interesse para qualquer um dos eventos podem desde já ser 

expressas através do telefone 234 610 070 (ext. 1427), ou da Linha de Apoio ao 

Empresário – telemóvel: 962 029 814 | e-mail: pedro.alves@cm-agueda.pt.  

mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
http://expocomer.com/en/
http://www.expocamacol.com/
http://www.expocamacol.com/
http://www.feriainternacional.com/
http://www.feriainternacional.com/
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt


Autarquia de Águeda lança novo espaço de incubação de empresas 

 

 

Incubadora em coworking em preparação no edifício da Autarquia 

Situado no centro da cidade de Águeda, no piso térreo dos Paços do Concelho, está a 

ser preparado um espaço de incubação destinado a empresas que aí pretendam 

desenvolver as suas atividades, num modelo de cowork – trabalho em espaço aberto 

partilhado (open space), e não só. Será disponibilizada uma sala para reuniões pontuais, a 

possibilidade de impressões, cópias e digitalizações, acesso à Internet, telefone e apoio 

técnico ao empreendedorismo e às empresas.  

Serão desenvolvidas atividades com os vários parceiros da Autarquia de apoio a estas 

áreas, nomeadamente a IERA – Incubadora de Empresas em Rede de Aveiro, o IPN – 

Instituto Pedro Nunes, a AEP – Feiras, Congressos e Eventos, entre outros. 

Tem uma ideia de negócio? Quer catapultar a sua empresa? Procura novos 

parceiros de negócio?  

Contacte a Linha de Apoio ao Empresário – telemóvel: 962 029 814 | e-mail: 

pedro.alves@cm-agueda.pt., e seja desde já parceiro da Incubadora de Empresas de 

Águeda. 

Labe Aveiro Region – Laboratório de Empreendedorismo 

 

O Labe Aveiro Region pretende formar potenciais empreendedores, 

facultando-lhes competências que lhes permitam empreender a sua ideia de 

negócio 

A UATEC – Unidade de Transferência de Tecnologia da Universidade de Aveiro, irá 

lançar, no dia 14 de janeiro de 2014, uma nova edição do Laboratório de 

Empreendedorismo – Labe Aveiro Region. Esta iniciativa, integrada no projeto PAVEI – 

Plataforma para Apoio e Valorização do Empreendedorismo e da Inovação, pretende 

formar potenciais empreendedores, facultando-lhes competências que lhes permitam 

empreender a sua própria ideia de negócio. O programa Labe Aveiro Region é 

constituído por cinco fases: Sessões de Divulgação; Workshops Temáticos; 

Candidaturas; Laboratório de Ideias e Validação. 

Realça-se que o Labe permitirá aplicar os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento 

do seu plano de negócios, recorrendo ao apoio de mentores, bem como, no final, 

submeter candidatura ao concurso Empreende +. 

De entre as sessões de divulgação agendadas, no dia 21 de janeiro de 2014 a sessão terá 

lugar em Águeda, nos Paços do Concelho, das 10h30 às 12h00.  

Candidaturas aqui. 

Leia mais >>  

Concurso de ideias de negócio da Vinha e do Vinho 2014 

 

O programa ACE proporciona um apoio intensivo customizado às 100 

melhores startups e PMEs europeias do setor das TIC, de forma a garantir a 

sua rápida entrada e crescimento nos mercados internacionais  

No âmbito do Inov.C – Programa de Estímulo Local e Regional ao Empreendedorismo e 

à Inovação, a Câmara Municipal de Anadia, em parceria com o Instituto Politécnico de 

Coimbra, lançou o concurso de ideias e negócios da Vinha e do Vinho 2014. 

Para maiores de 18 anos e residentes em Portugal, este concurso tem o seu período de 

candidaturas aberto desde 14 de novembro de 2013, terminando a 31 de janeiro de 

2014. Regulamento disponível aqui. 

Leia mais >>  

mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
http://www.ua.pt/uatec/validacao_das_ideias_de_negocio
http://www.ua.pt/uatec/candidaturas
http://www.ua.pt/uatec/PageText.aspx?id=17867
http://www.economiadavinhaedovinho.com/Regulamento_Concurso_INOV_CMA_CINVV.pdf
http://www.economiadavinhaedovinho.com/


Abertura das candidaturas ao ACE – Acceleration Programe 

 

O programa ACE proporciona um apoio intensivo customizado às 100 

melhores startups e PMEs europeias do setor das TIC, de forma a garantir a 

sua rápida entrada e crescimento nos mercados internacionais  

Lançado em 2013 e financiado pelo 7.º Programa Quadro da União Europeia, o ACE é 

um projeto de 2 anos que envolve 15 parceiros de 12 países europeus, incluindo 

incubadoras, clusters, living labs e aceleradoras de topo. O Instituto Pedro Nunes (IPN) 

e a Sociedade Portuguesa de Inovação (SPI) são os parceiros portugueses. 

Se é uma startup ou PME portuguesa interessada em expandir-se para os mercados 

britânico e checo, por exemplo, será apresentado pessoalmente pelos parceiros 

portugueses ACE nesses países a contactos relevantes, que poderão abranger desde 

clientes a fornecedores ou investidores. 

A Call para apresentação de candidaturas está aberta até 28 de fevereiro de 2014, em 

http://www.europeanace.eu/.  

Para fazer parte da rede de apoio do ACE (enquanto mentores ou investidores), 

contactar Margaret Mulligan para mais informações: margaret.mulligan@ebn.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 

http://www.europeanace.eu/
mailto:margaret.mulligan@ebn.eu
mailto:pedro.alves@cm-agueda.pt
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 »     

 

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 1427 

Telemóvel: 962 029 814 

E-mail: pedro.alves@cm-agueda.pt 

Promotor:   
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