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Destaques 

Autarquia de Águeda lança novo espaço de incubação de empresas 

 

Incubadora em cowork já em funcionamento, no edifício da Autarquia 

A Incubadora de Empresas de Águeda – espaço cowork iniciou a sua atividade no 

dia 27 de janeiro, na presença de 12 empreendedores que, nesse mesmo dia, 

conheceram as ações e intenções de apoio e os serviços de que poderão usufruir nesse 

âmbito.  

Integrado neste espaço está também o Gabinete de Apoio ao Empresário que, a 

par com os técnicos do serviço de secretariado da Incubadora procuram responder às 

necessidades dos empreendedores, desenvolver ligações e parcerias, criar 

oportunidades, abalar convicções, sugerir novos caminhos. 

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 parceiro da Incubadora de Empresas de Águeda. 

Labe Aveiro Region – Laboratório de Empreendedorismo 

 

Workshops e sessões de desenvolvimento de ideias de negócio do 

Laboratório de Empreendedorismo – inscrições ainda abertas 

O Laboratório de Empreendedorismo – Labe Aveiro Region, 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 (já terminadas); Workshops 

Temáticos; Candidaturas; Laboratório de Ideias e Validação. 

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 +. 

Candidaturas aqui. 

Leia mais >>  

Missões empresariais – Expocamacol 2014 (Colômbia) 

 

 

 

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, reforçando o convite anterior para a Colômbia.  

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.  

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


 

 

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 >> 

As manifestações de interesse para o evento podem desde já ser expressas através do 

telefone 234 180 155, ou da Linha de Apoio ao Empresário – telemóvel: 962 029 814 | 

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

S3 – Estratégia de Especialização Inteligente  

 

Autarquia de Águeda convida empresas locais a participarem no 

desenvolvimento da Estratégia de Especialização Inteligente para Águeda 

O Município de Águeda está a elaborar a Estratégia de Especialização Inteligente (Smart 

Specialization Strategy - S3), tendo por objetivo identificar as áreas prioritárias de aposta 

do concelho, bem como a preparar parcerias e projetos de cooperação entre empresas, 

administração e sistema científico e tecnológico. Neste contexto, é pretensão do 

Município, num exercício pioneiro de planeamento e mobilização, envolver os 

empresários aguedenses e demais interessados na identificação das áreas estratégicas de 

aposta e dos projetos e iniciativas que possam vir a ser promovidas no próximo QCA. 

Neste seguimento, aconteceu já uma Sessão de Debate e Recolha de Contributos para a 

Estratégia de Especialização Inteligente de Águeda no dia 28 de janeiro de 2014, na 

Escola Secundária Marques Castilho, de onde resultará a definição das áreas de aposta, 

com implicações nos apoios futuros a receber pelas empresas.   

Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2014 

 

Nova edição em 2014 dá continuidade aos Prémios Europeus existentes 

desde 2006 e já com mais de 2500 projetos envolvidos desde então 

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial (European Enterprise 

Promotion Awards – EEPA) são uma iniciativa da Comissão Europeia, dinamizada pela 

DG Empresa e Indústria, em parceria com entidades nacionais de coordenação em cada 

Estado-Membro. O IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. é o 

coordenador da iniciativa em Portugal. Os seus objetivos são: 

► Identificar e reconhecer atividades e iniciativas de sucesso que visem a promoção 

de empresas e do empreendedorismo;  

► Divulgar e partilhar exemplos de melhores políticas e práticas de iniciativa 

empresarial; 

► Sensibilizar para o papel desempenhado na sociedade pelos empresários e pelos 

empreendedores;  

► Incentivar e inspirar potenciais empreendedores. 

O concurso privilegia o papel do setor público, a nível local, regional e nacional, na 

criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento das empresas e do 

empreendedorismo, através de projetos ou iniciativas já desenvolvidas ou em 

desenvolvimento. Os projetos devem existir há pelo menos dois anos, e podem ser 

financiados por fundos da União Europeia. 

Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial estão abertos às entidades públicas na 

União Europeia, e num conjunto de países associados como a Islândia, Noruega, Sérvia e 

Turquia.  

Podem concorrer organizações nacionais, municípios, regiões e comunidades, bem 

como parcerias público-privadas entre entidades públicas e empreendedores, programas 

educativos e organizações empresariais.” 

Edição 2013 – Compêndio aqui  

Edição 2014 – Como concorrer aqui  
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Vídeo da Câmara de Comércio e Indústria da Letónia aqui. 

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 »     
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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! 

 

  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: 234 180 155 

Telemóvel: 962 029 814 

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

Promotor:   
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