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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
"Portugal Sou Eu" esteve em Londres com 24 empresas aderentes a promover a produção nacional
Meia Dúzia e Gumelo no Top 100 "Best New Products" Entre os dias 22 e 25 de março, o "Portugal Sou Eu" e os
produtos de 24 empresas aderentes ao programa estiveram em Londres, no IFE - The International Food & Drink
Event, o maior evento do setor agroalimentar do Reino Unido.
In Gazeta Rural Online - 31-03-2015

Novos Universos no "Portugal Sou Eu" | Comércio, Serviços e Restauração reforçam programa com nova
regulamentação
O "Portugal Sou Eu" apresentou hoje o alargamento do programa a novos setores do Comércio, Serviços e
Restauração, num evento que decorreu no Auditório Infante D..
In PlanetAlgarve Online - 30-01-2015

Cardápio - Notícias sobre Restaurantes - Comércio, Serviços e Restauração reforçam programa com nova
regulamentação
Jervis @ 30-1-2015 16:54:18 O "Portugal Sou Eu" apresentou hoje o alargamento do programa a novos setores do
Comércio, Serviços e Restauração, num evento que decorreu no Auditório Infante D..
In Tudo Sobre Rodas Online - Cardápio Online - 30-01-2015

Quando a economia corre atrás da competitividade, "a ideia nasce da necessidade"
Quando a economia corre atrás da competitividade, "a ideia nasce da necessidade", defende em entrevista o
presidente da APEE, que lançou a primeira edição do Reconhecimento PRÁTICAS RS, cujas candidaturas estão
abertas até 28 de Fevereiro.
In VER Online - 29-01-2015

Ajuda pública à banca já equivale a um défice de 3%
Luís Reis RibeiroO custo suportado pelos contribuintes com apoios ao sector financeiro e bancário, diretamente
refletido nos sucessivos défices orçamentais desde 2008, já ultrapassa cinco mil milhões de euros, cerca de 3% do
produto interno bruto (PIB), revelou o INE nesta semana.
In Dinheiro Vivo (DN + JN) - 28-03-2015

Ajuda pública à banca já equivale a um défice de 3% do PIB
28/03/2015 | 00:01 | Dinheiro Vivo José Oliveira Costa, ex-presidente do BPN, março de 2015 Miguel A..
In Dinheiro Vivo Online - 28-03-2015

Novos Universos no "Portugal Sou Eu"
In Jornal de Notícias - Classificados Ocasião - 28-01-2015

"Pai" da Portugal Ventures teme perda de independência
In Negócios - 27-04-2015

Estado do sector das tintas debatido hoje no Luso
EVENTO Mais de centena e meia de empresários e técnicos do sector das tintas são esperados, hoje, no Luso,
para participarem no seminário anual “Mercado das Tintas”, organizado pela Associação Portuguesa de Tintas
(APT).
In Diário de Aveiro - 27-03-2015

Mercado das tintas em debate no Luso
A Associação Portuguesa de Tintas (APT) promove hoje o seminário anual “Mercado das Tintas”, que terá lugar
no Grande Hotel do Luso..
In Diário de Coimbra - 27-03-2015

Região ocupa quinta posição em empresas PME Excelência
In Diário de Leiria - 27-01-2015

Portugal Ventures já tem substituto para Epifânio da Franca
É retomada esta sexta-feira a assembleia-geral da Portugal Ventures - organismo público de capital de risco - e o
tema principal em cima da mesa é a eleição dos novos órgãos sociais..
In Negócios - 26-06-2015

António Dieb na comissão técnica de incentivos s empresas
Mar..

In Linhas de Elvas Online - 26-03-2015

PME já inscreveram investimentos na agenda para este ano
Vantagens..
In Diário Económico - 26-01-2015

Feelauto PME LÍDER 2015
A empresa Feelauto recebeu o diploma de PME LÍDER 2015..
In Almeirinense Online (O) - 25-06-2015

António Dieb na comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas
O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, dr..
In Defesa - 25-03-2015

"Comércio Investe" com 20 milhões para modernização de comércio tradicional
In Região da Nazaré - 25-02-2015

Start-ups reclamam continuidade de Epifânio na Portugal Ventures
Está online uma “carta de agradecimento” a Epifânio da Franca que tem, também, um pedido: que fique mais um
mandato na Portugal Ventures, pois “ainda tem muito para dar”..
In Negócios - 24-04-2015

PME Líder com mais apoios na linha de crédito para Angola
A linha de crédito de 500 milhões de euros que o Governo vai disponibilizar a partir da próxima semana faz uma
clara separação entre as PME Líder (estatuto atribuído pelo Estado, via IAPMEI, em articulação com os bancos) e
as que que não receberam esta distinção.
In Público - 24-04-2015

Nomes propostos para administração do banco do fomento aceites para assumir funções
Redação, 23 jan (Lusa) -- Os perfis dos sete elementos propostos para o conselho de administração (CA) da
Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) foram considerados "adequados" pela Comissão de
Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).
In Porto Canal Online - 24-01-2015

"Portugal Sou Eu" na FIA
Aderentes concorrem aos Prémios Artesanato Tradicional e Contemporâneo O "Portugal Sou Eu" vai marcar
presença na FIA - Feira Internacional do Artesanato com 17 Unidades Produtivas Artesanais (UPA) aderentes ao
programa entre os dias 27 de junho e 5 de julho, na FIL em Lisboa, através da Associação Industrial PortuguesaCâmara de Comércio e Indústria.
In RH Turismo Online - 23-06-2015

Empresa de Almeirim distinguida PME Líder ´15
A empresa Raposo, Lda foi distinguida com o Estatuto PME Líder '15..
In Almeirinense Online (O) - 23-05-2015

PME Líder beneficiadas na linha de crédito para Angola
Enric Vives-Rubio A linha de crédito de 500 milhões de euros que o Governo vai disponibilizar a partir da próxima
semana faz uma clara separação entre as PME Líder (estatuto atribuído pelo Estado, via Iapmei, em articulação
com os bancos) e as que que não receberam esta distinção.
In Público Online - 23-04-2015

Nomes propostos para administração do banco do fomento aceites para assumir funções
O banco de fomento vai arrancar com um capital de 100 milhões de euros e sob a tutela do Ministério da
Economia, "em articulação" com a secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional Os perfis dos sete
elementos propostos para o conselho de administração (CA) da Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD)
foram considerados "adequados" pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública
(CReSAP).
In i Online - 23-01-2015

Nomes para administração do banco do fomento aceites
23 Janeiro, 2015 16:19 Os perfis dos sete elementos propostos para o conselho de administração (CA) da
Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) foram considerados "adequados" pela Comissão de
Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

In OJE Online - 23-01-2015

Nomes propostos para administração do banco do fomento aceites para assumir funções
23 Jan, 2015, 16:44 Os perfis dos sete elementos propostos para o conselho de administração (CA) da Instituição
Financeira de Desenvolvimento (IFD) foram considerados "adequados" pela Comissão de Recrutamento e Seleção
para a Administração Pública (CReSAP).
In RTP Online - 23-01-2015

Nomes para administração do banco do fomento aceites TVI24
Banco de fomento vai arrancar com um capital de 100 milhões de euros e sob a tutela do Ministério da Economia
Os perfis dos sete elementos propostos para o conselho de administração (CA) da Instituição Financeira de
Desenvolvimento (IFD) foram considerados adequados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a
Administração Pública (CReSAP).
In TVI 24 Online - 23-01-2015

Verbas do banco de fomento chegam à economia no Verão
Financiamento..
In Diário Económico - 21-05-2015

António Dieb na comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas
- 20/03/2015 - 00:04 O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRA) do
Alentejo vai integrar a comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas..
In Rádio Pax Online - 21-03-2015

Presidente da CCDRA na Comissão Técnica dos Sistemas de Incentivos às Empresas
2015-03-20 07:26 Segundo uma nota de imprensa da CCDRA, esta nomeação, é entendida como reconhecimento
do trabalho no Alentejo em torno da competitividade..
In Aicep Portugal Global Online - 20-03-2015

Mercado das tintas em debate
Details Published: 20 March 2015 A Associação Portuguesa de Tintas (APT) vai discutir a realidade do sector das
tintas, no dia 27 de Março, o seminário anual "Mercado das Tintas'..
In Magazine Imobiliário Online - 20-03-2015

Presidente da CCDR Alentejo na comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas
O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, António Costa Dieb vai fazer
parte da comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas, sendo a sua nomeação entendida como
reconhecimento do trabalho no Alentejo em torno da competitividade.
In Notícias de Castelo de Vide Online - 20-03-2015

47 António Dieb na comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas 34
2466 O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDRA) do Alentejo vai integrar a
comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas..
In Rádio Pax Online - 20-03-2015

"Grandes empresas e redes de fornecedores - Complementaridade entre grandes compradores e
fornecedores PME"
"Portugal Sou Eu" apresenta conclusões do estudo O "Portugal Sou Eu" apresenta hoje, pelas 14:30 horas, o
estudo "Grandes empresas e redes de fornecedores"..
In Aicep Portugal Global Online - 19-05-2015

Financiamento de 1,45 mil milhões para PME disponível a 1 de abril
2015-03-18 19:55 As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e Apoio à Revitalização Empresarial, que
disponibilizam 1,4 mil milhões de euros e 50 milhões de euros, respetivamente, estão acessíveis para as
pequenas e médias empresas (PME) a 1 de abril.
In Aicep Portugal Global Online - 19-03-2015

Empresas já competem por mais de EUR1000 milhões
In Expresso - Economia - 18-04-2015

Linhas de financiamento de 1,45 mil milhões para PME disponíveis a 1 de abril
As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e Apoio à Revitalização Empresarial, que disponibilizam 1,4 mil
milhões de euros e 50 milhões de euros, respetivamente, estão acessíveis para as pequenas e médias empresas

(PME) a 1 de abril.
In Observador Online - 18-03-2015

Financiamento de 1,45 mil milhões para PME disponível a 1 de abril
As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e Apoio à Revitalização Empresarial, que disponibilizam 1,4 mil
milhões de euros e 50 milhões de euros, respetivamente, estão acessíveis para as pequenas e médias empresas
(PME) a 1 de abril.
In OJE Online - 18-03-2015

Linhas de financiamento de 1,45 MME para PME disponíveis a 01 de Abril
Lisboa, 18 mar (Lusa) - As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e Apoio à Revitalização Empresarial,
que disponibilizam 1,4 mil milhões de euros e 50 milhões de euros, respetivamente, estão acessíveis para as
pequenas e médias empresas (PME) a 01 de abril.
In Porto Canal Online - 18-03-2015

Linhas de financiamento de 1,45 MME para PME disponíveis a 01 de abril
18 Mar, 2015, 19:52 As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e Apoio à Revitalização Empresarial, que
disponibilizam 1,4 mil milhões de euros e 50 milhões de euros, respetivamente, estão acessíveis para as
pequenas e médias empresas (PME) a 01 de abril.
In RTP Online - 18-03-2015

Há 20 milhões para modernizar o comércio tradicional
O comércio tradicional prepara-se para renovar a sua imagem e existem 20 milhões de euros disponibilizados
pelo Governo para ‘lavar a cara’..
In Diário de Leiria - 18-02-2015

Associação Portuguesa de Tintas debate estado do sector a 27 de Março
A Associação Portuguesa de Tintas (APT) promove, no dia 27 de Março, o seminário anual "Mercado das Tintas",
para debater o estado do sector..
In Construir.pt Online - 17-03-2015

António Dieb na comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas
In Diário do Sul - 17-03-2015

Coimbra tem oportunidades em áreas específicas que deve potenciar para ajudar a desenvolver o distrito
R “Portugal Mais” no distrito de Coimbra R 09H30 , Visita à empresa EFAPEL , Lousã R 10H30 , Visita ao FABLAB/
NOVOTECNA / NERC, Coimbra R 11H00 , Seminário “Desafios e oportunidades para as empresas da Região de
Coimbra” , no CEC , Conselho Empresarial do Centro, presidido pelo secretário de Estado Adjunto e da Economia,
Leonardo Mathias, José Couto (presidente do CEC), Manuel Machado (presidente da Câmara de Coimbra), João
Ataíde (presidente do CIM da Região de Coimbra), Isabel Damasceno (representante da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro) R 12H45 , Encontro com a comunicação social R 14H55 ,
Visita à Crioestaminal, no Biocant, em Cantanhede, com o ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional
RCerimónia de inauguração da ampliação do laboratório da Crioestaminal conta com as presença do ministro
Poiares Maduro, presidente da Câmara de Cantanhede, João Moura, secretário de Estado Adjunto e da Economia,
Leonardo Mathias, e do CEO da Crioestaminal, André Gomes.
In Diário As Beiras - 16-01-2015

IAPMEI abre fase de pré-registo para reconhecimento de “clusters” de competitividade
In Vida Económica - 15-05-2015

Governo aponta comissão técnica para incentivos à s empresas
2015-03-12 11:10 O Governo já determinou a composição da comissão que irá elaborar pareceres técnicos à s
propostas de criação dos sistemas de incentivos à s empresas..
In Aicep Portugal Global Online - 15-03-2015

Menos de metade das empresas conseguem negociar dívidas fora dos tribunais
Menos de metade das empresas conseguem negociar dívidas fora dos tribunais Ao fim de quase dois anos e meio
e prestes a sofrer uma remodelação, o balanço do mecanismo que o Governo criou para que devedores e
credores chegassem a acordo fora dos tribunais mostra que foram poucas as empresas que viram neste caminho
uma saída para as dificuldades.
In Diário dos Açores - 15-02-2015

Litográfica do Sul: Buzinão em defesa dos postos de trabalho | Jornal do Algarve

Trabalhadores da Litográfica do Sul junto à porta da empresa Os trabalhadores da Litográfica do Sul, empresa de
Vila Real de santo António que se encontra em processo de insolvência, organizam esta quinta-feira, a partir das
18h00, um buzinão automóvel em defesa dos postos de trabalho, que começará junto às instalações da empresa,
na zona sul da cidade.
In Jornal do Algarve Online - 14-05-2015

Grupo de sete analisa incentivos às empresas
In Negócios - 13-03-2015

Pedro Gonçalves: PER e Sireve permitiram "manutenção de muitos postos de trabalho"
2015-02-13 09:43 Em entrevista ao PÚBLICO, o secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade
aponta as principais falhas que levaram à revisão do Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial
(Sireve) e do Processo Especial de Revitalização (PER), que entrará em vigor no próximo mês.
In Aicep Portugal Global Online - 13-02-2015

Menos de metade das empresas consegue negociar dívidas fora dos tribunais
2015-02-13 09:38 Ao fim de quase dois anos e meio e prestes a sofrer uma remodelação, o balanço do
mecanismo que o Governo criou para que devedores e credores chegassem a acordo fora dos tribunais mostra
que foram poucas as empresas que viram neste caminho uma saída para as dificuldades.
In Aicep Portugal Global Online - 13-02-2015

Menos de 50% das empresas negoceiam dívidas fora dos tribunais
Menos de 50% das empresas negoceiam dívidas fora dos tribunais Ao fi m de quase dois anos e meio e prestes a
sofrer uma remodelação, o balanço do mecanismo que o Governo criou para que devedores e credores
chegassem a acordo fora dos tribunais mostra que foram poucas as empresas que viram neste caminho uma
saída para as difi culdades.
In Público - 13-02-2015

Menos de metade das empresas consegue negociar dívidas fora dos tribunais
Ao fim de quase dois anos e meio e prestes a sofrer uma remodelação, o balanço do mecanismo que o Governo
criou para que devedores e credores chegassem a acordo fora dos tribunais mostra que foram poucas as
empresas que viram neste caminho uma saída para as dificuldades.
In Público Online - 13-02-2015

Tintas analisam setor no Luso
2015-03-12 14:00 De forma a debater a realidade do setor das tintas, a Associação Portuguesa de Tintas (APT) vai
promover o seminário anual 'Mercado das Tintas', no dia 27 de março, no Grande Hotel do Luso.
In Aicep Portugal Global Online - 12-03-2015

Governo aponta comissão técnica para incentivos às empresas
2015-03-12 11:10 O Governo já determinou a composição da comissão que irá elaborar pareceres técnicos às
propostas de criação dos sistemas de incentivos às empresas..
In Aicep Portugal Global Online - 12-03-2015

Tintas analisam setor no Luso
A Associação Portuguesa de Tintas (APT) vai debater o estado do setor num encontro que será participado por
centena e meia de empresários e técnicos..
In Invest Online - 12-03-2015

Governo aponta comissão técnica para incentivos às empresas
12 Março 2015, 10:53 por António Larguesa | Já são conhecidos os sete elementos que vão emitir um parecer
técnico aos novos incentivos empresariais, focados até 2020 nos bens e serviços transaccionáveis, com potencial
de internacionalização.
In Negócios Online - 12-03-2015

Comércio Investe arranca esta sexta-feira com 20 milhões
11 Fevereiro 2015, 16:19 por Isabel Aveiro | Nova fase do programa para a modernização do comércio tradicional
disponibiliza oito milhões para a região de Lisboa e Vale do Tejo..
In Negócios Online - 11-02-2015

"Mercado das Tintas" discutido em Seminário a 27 de Março
A Associação Portuguesa de Tintas vai promover um Seminário, no próximo dia 27 de Março, onde procurará
discutir o "Mercado das Tintas" e as problemáticas associadas ao sector..

In Construir.pt Online - 10-03-2015

«Portugal Sou Eu» reconhecido por 15% dos portugueses
Quase dois anos depois de ter sido formalmente apresentado às empresas, o Portugal Sou Eu é reconhecido por
15% dos portugueses questionados no âmbito de um inquérito do Centro de Estudos de Gestão do ISEG.
In Jornal dos Sabores Online - 09-01-2015

GP PCP: perguntas ao Governo sobre a situação na Empresa Litográfica do Sul (Vila Real de Santo António)
A Litográfica do Sul - uma empresa emblemática do concelho de Vila Real de Santo António e do sul do país no
setor das artes gráficas - atravessa sérias dificuldades, estando em risco 44 postos de trabalho.
In Voz do Algarve Online (A) - 07-05-2015

Inspeção chumbou aviões KC-390
NOVO PARADIGMA Um avião do século XXI A aeronave militar de transportes multiusos KC-390 é um avião de
novo tipo, um bimotor amplo e de grande capacidade, concebido para distâncias de médio alcance.
In Expresso - 06-06-2015

"Portugal Sou Eu" promove a produção nacional com mostra dos produtos das empresas aderentes
Mais de 310 produtos com o selo "Portugal Sou Eu" vão marcar presença na 52ª Feira Nacional de Agricultura /
62ª Feira do Ribatejo, que se realiza entre os dias 6 e 14 de junho, no parque do CNEMA, em Santarém.
In Gazeta Rural Online - 06-06-2015

PCP volta a levar situação da Litográfica do Sul à Assembleia da República | Jornal do Algarve
In Jornal do Algarve Online - 06-05-2015

Leiria, quinta posição nas PME Excelência
O distrito de Leiria ocupa a quinta posição nacional no número de empresas PME Excelência, com 161 empresas
distinguidas, mais 68 que no ano anterior, registando assim um aumento de 73 por cento..
In Diário de Leiria - Empresas - 06-03-2015

Comércio, serviços e restauração entram no Portugal Sou Eu
In Vida Económica - 06-02-2015

Comércio recebeu até Dezembro 4,3 milhões em incentivos
ADRIANO MIRANDA Nova fase do programa terá uma dotação global de 40 milhões Os comerciantes que se
candidataram aos apoios do Comércio Investe, programa de apoio ao sector, receberam até Dezembro um total
de 4,3 milhões de euros, entre incentivos e linhas de crédito.
In Público - 05-02-2015

PS denuncia caos na Direção de Economia
PS denuncia caos na Direção de Economia111 O deputado do PS Rui Pedro Duarte, eleito por Coimbra,
questionou ontem o Governo sobre a situação na Direção Regional de Economia (DRE), em Coimbra, que é hoje
uma “estrutura fantasma do Estado, com competências mas legalmente sem funcionários nem dirigentes”.
In Diário As Beiras - 04-02-2015

Governo cria Conselho para o Comércio, Serviços e Restauração
O organismo consultivo do Ministério da Economia terá a academia, quatro empresas e nove personalidades na
sua composição, além do Estado e das confederações sectoriais, o que poderá ascender a 26 membros.
In Aicep Portugal Global Online - 03-02-2015

Maré alta e Maré abaixa
A Casa Ermelinda Freitas foi distinguida, pelo terceiro ano consecutivo, com o prémio do iAPMEi ‘PME
Excelência’..
In Diário da Região - 03-02-2015

Governo cria Conselho para o Comércio, Serviços e Restauração
03 Fevereiro 2015, 12:31 por Isabel Aveiro | O organismo consultivo do Ministério da Economia terá a academia,
quatro empresas e nove personalidades na sua composição, além do Estado e das confederações sectoriais, o
que poderá ascender a 26 membros.
In Negócios Online - 03-02-2015

“Portugal sou eu” arranca com primeira loja em Viseu
DR“Cabazes Lusitanos”é o primeiro espaço de comercialização de produtops unicamente portugueses“Portugal
sou eu” arranca com primeira loja em ViseuLocalizada no centro histórico da cidade, a “Cabazes Lusitanos”

comercializa produtos de empresas aderentes ao programa “Portugal sou eu”111 Já foi inaugurada em Viseu a
primeira loja com sinalética e produtos com o selo “Portugal Sou Eu”.
In Diário As Beiras - 03-01-2015

Programa CIP para 2015
O Plano de Atividades para 2015, apresentado pelo Conselho Geral da CIP à Assembleia Geral no dia 11 de
dezembro, integra-se no Programa de Ações 2014-2016, com base no qual foram eleitos os atuais Órgãos Sociais
da CIP, e contempla as iniciativas que o Conselho Geral e a Direção se propõem desenvolver durante o segundo
ano de mandato.
In Indústria - 01-10-2014

"Portugal Sou Eu": a marca que potencia os produtos nacionais
30 Abril 2015, quinta-feira Ana Clara Hortofruticultura & FloriculturaIndústria alimentar Lançado em dezembro de
2012, o "Portugal Sou Eu" é uma iniciativa do Governo português criada com o objetivo de promover os produtos
nacionais e melhorar a competitividade das empresas.
In Diário Agrário Online - 01-05-2015

Sistemas de Incentivos às Empresas
In Planície (A) - 01-04-2015

Síntese legislativa
In Revista Antral - 01-01-2015

MINISTRO DA ECONOMIA
NVE distinguida PME Excelência 2014
Empresa sediada em Guimarães construiu o mercado de Vizela, a sede da AIREV e as novas escolas de S..
In Digital de Vizela Online - 31-01-2015

SISCOG renova estatutos 4ª Melhor Empresa para Trabalhar, PME Excelência e Líder
Afoi mais uma vez considerada uma PME Excelência e PME Líder pelo IAPMEI..
In Aicep Portugal Global Online - 30-01-2015

|create|it| distinguida pela quarta vez como PME Excelência
A, empresa especializada em consultoria, desenvolvimento à medida e integração de sistemas, no mercado
português há 14 anos, foi novamente reconhecida oficialmente como A cerimónia oficial de atribuição deste
estatuto decorreu em Santa Maria da Feira, e contou com as presenças de Miguel Cruz, Presidente do IAPMEI,
António Pires de Lima, Ministro da Economia, e Paulo Portas, Vice-Primeiro-Ministro.
In Aicep Portugal Global Online - 30-01-2015

CM de Santa Comba Dão distingue empresas do concelho que conquistaram PME Excelência 2014
30 de Janeiro de 201557 vizualizações..
In Correio da Beira Serra Online - 30-01-2015

Excelência PME do distrito de Coimbra recebem estatuto
Excelência PME do distrito de Coimbra recebem estatuto111 Mais de duas mil pessoas aplaudiram a excelência
das PME portuguesas..
In Diário As Beiras - 30-01-2015

NVE distinguida como PME Excelência 2014
No passado dia 26 de Janeiro de 2015, a NVE foi mais uma vez premiada com o estatuto de PME Excelência 2014..
In Engenharia e Construção Online - 30-01-2015

|create|it| distinguida pela quarta vez como PME Excelência
Sexta-feira, Janeiro 30, 2015 9:30 am 567 A |create|it| foi novamente reconhecida oficialmente como PME
Excele^ncia 2014..
In Leak Online - 30-01-2015

Casa Ermelinda Freitas é PME Excelência pelo terceiro ano consecutivo
In Setubalense (O) - 30-01-2015

62 empresas da região entre as melhores pequenas e médias empresas do país
62 empresas da regIãO eNtre as meLHOres peQueNas e médIas empresas dO país Entre as 1845 distinguidas pelo
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) com o estatuto PME Excelência 2014

estão 62 empresas da região.
In Verdadeiro Olhar (O) - 30-01-2015

Nova linha PME Crescimento vai disponibilizar 1500 milhões
O Governo vai lançar mais uma linha PME Crescimento com 1500 milhões de euros – revelou Pires de Lima..
In Vida Económica - 30-01-2015

PME Excelêncial distinguidas
PME Excelêncial distinguidasl Coimbra mais do que duplicou o número de PME Excelência no distrito, com 77
empresas distinguidas na gala que decorreu no Europarque em Santa Maria da Feira e que contou com a
presença dos ministros Paulo Portas e Pires de Lima.
In Diário de Coimbra - DC Magazine - 29-01-2015

PME Excelência distinguidas
O IAPMEI homenageou segunda-feira as melhores PME, com a atribuição do estatuto PME Exce que
apresentaram os melhores desempenhos económico-financeiros e de gestão do grupo das P No distrito de Viseu,
foram este ano “distinguidas” 66 empresas, um número que represen do que o dobro das empresas
homenageadas no ano passado.
In Diário de Viseu - DV Magazine - 29-01-2015

Lafões representado na gala nacional das PME's Excelência
In Notícias de Vouzela - 29-01-2015

Costa & Oliveira: uma empresa que só pensa em crescer
In Opinião Pública - Empresas - 29-01-2015

PME Excelência para 12 empresas do concelho
Publicado por: 27 Janeiro, 2015 Baptista & Irmão, SA, Costa & Reis, Lda, Decor Costaverde - Artigos de Decoração,
Lda, Fábrica de Ferragens Jormax, Lda, Hortênsio Pereira da Mota, Lda, Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores,
Lda, João Violas Filho, Lda, José Luís & Ca.
In OvarNews Online - 29-01-2015

62 empresas da região entre as melhores pequenas e médias empresas do país
por: Fernanda Pinto Número das empresas distinguidas pelo IAPMEI com o estatuto PME Excelência mais que
duplicou em relação ao ano passado Entre as 1845 distinguidas pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação (IAPMEI) com o estatuto PME Excelência 2014 estão 62 empresas da região.
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 29-01-2015

Fórum do Empreendedorismo debate dinamização da economia
In Diário Económico - Conferências - 28-05-2015

Empresas de Oliveira do Hospital distinguidas com o estatuto PME Excelência. Empresários dizem que é
resultado do esforço de anos.
27 de Janeiro de 20151..
In Correio da Beira Serra Online - 28-01-2015

Quidgest novamente distinguida como PME Excelência | Internext
A Quidgest foi distinguida com o estatuto de PME Excelência 2014 , reconhecendo o mérito desta PME cujo perfil
alcança um desempenho superiores..
In Internext Online - 28-01-2015

PME Excelência para 13 empresas do concelho
Publicado por: 27 Janeiro, 2015 Baptista & irmão, SA, Costa & Reis, Lda, Decor Costaverde - Artigos de Decoração,
Lda, Fábrica de Ferragens Jormax, Lda, Hortênsio Pereira da mota, Lda, Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores,
Lda, João Violas filho, Lda, José Luís & Ca.
In OvarNews Online - 28-01-2015

Empresas de Oliveira do Hospital distinguidas com o estatuto PME Excelência
27 de Janeiro de 2015357 vizualizações..
In Correio da Beira Serra Online - 27-01-2015

Cerimónia de entrega do galardão PME Excelência em Santa Maria da Feira junta mais de duas mil
pessoas
Das 1845 PME Excelência, 593 estão no Centro..

In Diário As Beiras - 27-01-2015

Distrito conta com 240 PME Excelência
APOIOS O ministro da Economia, Pires de Lima, anunciou, on tem, no Europarque, em San ta Maria da Feira, o
reforço das verbas ao dispor das empresas portuguesas, e em especial das PME, visando a respectiva
capitalização, com olhos no investimento, na inovação e, no geral, na potenciação das exportações.
In Diário de Aveiro - 27-01-2015

Mais do que dobraram as PME Excelência no país
ARGANIL (2) pCasa do Apicultor pDistriarganil CANTANHEDE (10) pCadimarte pFruti - Taipina, Lda..
In Diário de Coimbra - 27-01-2015

Distrito tem 66 empresas PME Excelência
Duplica IAPMEI distinguiu ontem 1..
In Diário de Viseu - 27-01-2015

PME ganham linha de 1500 milhões
In Jornal de Notícias - 27-01-2015

Quidgest novamente distinguida como PME Excelência
Terça-feira, Janeiro 27, 2015 10:46 am 1k A Quidgest acaba de ser distinguida com o estatuto de PME Excelência
2014, que visa reconhecer o mérito de pequenas e médias empresas com perfis de desempenho superiores.
In Leak Online - 27-01-2015

Aveiro é o terceiro distrito com mais PME Excelência
27 Jan 2015, 01:39 O Europarque assistiu ontem à entrega dos troféus PME Excelência relativos a 2014 em que as
empresas aveirenses voltaram a surgir no pódio..
In Notícias de Aveiro Online - 27-01-2015

Governo anuncia crédito de 1500 milhões de euros para PME
Empresas em recuperação ou revitalização terão acesso a uma linha de 50 milhões de euros..
In Público - 27-01-2015

Seis empresas do concelho de Oliveira do Hospital são PME Excelência
Seis empresas do concelho de Oliveira do Hospital integram o conjunto das 1845 pequenas e médias empresas
que, no país, são consideradas "as melhores das melhores" e que ontem foram brindadas com o estatuto PME
Excelência atribuído pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.
In Rádio Boa Nova Online - 27-01-2015

Aveiro é o terceiro distrito com mais troféus PME Excelência
Aveiro é o terceiro distrito com mais troféus PME Excelência..
In Rádio Terra Nova Online - 27-01-2015

PME Excelência 2014
Cerca de 1845 pequenas e médias empresas foram distinguidas com o Prémio de Excelência atribuído pelo
IAPMEI..
In RTP 1 - Portugal em Direto - 27-01-2015

Prémio de Excelência atribuído pelo IAPMEI
Quase 2 mil pequenas e médias empresas foram distinguidas com o prémio de Excelência atribuído pelo IAPMEI..
In RTP Informação - Notícias - 27-01-2015

Paulo Portas considera aumento de 67% nas PME Excelência um sinal de "confiança" para 2015 | Jornal
Açores 9
O vice-primeiro-ministro Paulo Portas defendeu esta tarde que um dos sinais de confiança na economia
portuguesa para 2015 é o facto de 1845 empresas terem sido hoje distinguidas como PME Excelência, um
aumento de 67% em relação a 2014.
In Açores 9 Online - 26-01-2015

Prémio para 76 empresas do distrito
tema do diaPME Excelência em Santa Maria da FeiraPrémio para 76 empresas do distritoOrganismo
NomeDescriçãoConcelhoDuplicou o número de empresas no distrito de Coimbra que hoje vão receber o prémio
no Europarque111 O distrito de Coimbra é hoje contemplado com 76 Prémios PME Excelência.
In Diário As Beiras - 26-01-2015

IAPMEI vai hoje à Feira distinguir as melhores empresas
Ana Sofia Pinheiro O Europarque, em Santa Maria da Feira volta a acolher, hoje, a cerimónia de entrega das
distinções PME Excelência..
In Diário de Aveiro - 26-01-2015

É notícia
Hoje em Aveiro A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE AVEIRO acolhe, hoje, pelas 21..
In Diário de Aveiro - 26-01-2015

PME Excelência disparam 67% com Porto no topo
26/01/2015 | 00:10 | Dinheiro Vivo PME Excelência disparam 67% com Porto no topo Miguel Cruz, presidente do
IAPMEI DR 26/01/2015 | 00:10 | Dinheiro Vivo O estatuto de PME Excelência 2014 vai ser atribuído, hoje no
Europarque, a 1845 empresas, mais 67% do que na edição anterior.
In Dinheiro Vivo Online - 26-01-2015

Paulo Portas considera aumento de 67% nas PME Excelência um sinal de "confiança" para 2015
O vice-primeiro-ministro Paulo Portas defendeu esta tarde que um dos sinais de confiança na economia
portuguesa para 2015 é o facto de 1845 empresas terem sido hoje distinguidas como PME Excelência, um
aumento de 67% em relação a 2014.
In i Online - 26-01-2015

PME Excelência conhecidas hoje em Stª Maria da Feira
O Europarque, em Santa Maria da Feira, vai ganhar vida hoje com a apresentação das PME Excelência 2014, cuja
avaliação reporta ao exercício de 2013..
In Invest Online - 26-01-2015

PME Excelência disparam 67% com Porto no topo
IAPMEI distingue 1845 empresas pelo seu desempenho acima da média nacionalTeresa CostaO estatuto de PME
Excelência 2014 vai ser atribuído, hoje no Europarque, a 1845 empresas, mais 67% do que na edição anterior.
In Jornal de Notícias - 26-01-2015

Notícias ao Minuto - Aumento de 67% nas PME Excelência sinal de "confiança"
O vice-primeiro-ministro Paulo Portas defendeu esta tarde que um dos sinais de confiança na economia
portuguesa para 2015 é o facto de 1845 empresas terem sido hoje distinguidas como PME Excelência, um
aumento de 67% em relação a 2014.
In Notícias ao Minuto Online - 26-01-2015

Paulo Portas / Pires de Lima: resultados das eleições gregas
Paulo Portas e Pires de Lima comentam os resultados das eleições gregas..
In Porto Canal - Último Jornal - 26-01-2015

Número de empresas classificadas como PME Excelência sobe 67%
Têm vendas e resultados muito acima da média, exportam mais e têm mais autonomia financeira..
In Público Online - 26-01-2015

Portas considera aumento de 67% nas PME Excelência um sinal de "confiança"
23:31 26..
In SIC Notícias Online - 26-01-2015

Cinel na coligação portuguesa para a empregabilidade digital
O CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da
Informação vai estar presente amanhã, em Lisboa, na sessão de apresentação da estratégia e plano de ação para
os próximos cinco anos da Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital (CPED), com um espaço próprio
durante a apresentação da estratégia e plano de acção para os próximos cinco anos.
In Aicep Portugal Global Online - 25-06-2015

Exportações para Angola - Empresários pedem apoio mais robusto para empresas em Angola
Financiamento A linha de crédito de 500 milhões de euros vai apoiar tesouraria das empresas nacionais em
Angola..
In Diário Económico - 24-04-2015

«A aposta do IAPMEI é no reforço da capacidade competitiva das empresas» - Entrevista a Miguel Cruz
In Diário de Aveiro - Economia - 24-03-2015

PIRES DE LIMA PRESIDE À CRIAÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO PARA PME PORTUGUESAS EM ANGOLA
2015-04-23 às 12:10 O protocolo para a criação da linha de crédito para as empresas internacionalizadas em
Angola, cujo valor global é de 500 milhões de euros, foi assinado no Ministério da Economia entre o Instituto de
Apoio a Pequenas e Médias Empresas (IAPMEI), PME Investimentos, instituições de crédito e sociedades de
garantia mútua, numa cerimónia presidida pelo Ministro, António Pires de Lima, na qual também esteve presente
o Secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves.
In Governo de Portugal Online - 23-04-2015

PME Excelência 2014 homenageadas segunda-feira
In Notícias de Vouzela - 22-01-2015

Polopique recebeu Ministro da Economia e anunciou mais 160 postos de trabalho
Polopique recebeu Ministro da Economia e anunciou mais160 postos de trabalhoAntónio Pires de Lima, Ministro
da Economia, esteve esta segunda-feira, dia 18 de maio, de visita a atgumas empresas da região, entre as quais a
PoLopique.
In RV Jornal - 21-05-2015

Governo lança linhas de financiamento de 1450 milhões em Abril
O Governo assinou Quarta-feira os protocolos para lançar a nova PME Crescimento, no valor de 1400 milhões de
euros, e uma linha de apoio para empresas que estejam recuperação financeira, com um montante de 50
milhões.
In Diário dos Açores - 20-03-2015

Têxtil pode ser exemplo na criação de emprego
Economia O ministro da Economia e o secretário de Estado da Inovação visitaram ontem empresas têxteis em
Famalicão, Guimarães e Santo Tirso José Carlos Ferreira O ministro da Economia, Pires de Lima, disse ontem que
o setor têxtil pode ser um exemplo na criação de emprego para todo o país.
In Diário do Minho - 19-05-2015

Linhas de financiamento de 1,45 MME para PME disponíveis a 01 de abril
Actualidade 18 | 03 | 2015 19..
In Destak Online - 19-03-2015

Empresas vão poder aceder a linha de 1450 milhões a partir de Abril
Pacote de financiamento lançado ontem pelo Governo inclui 50 milhões destinados a empresas em recuperação..
In Público - 19-03-2015

Famalicense pivô da competitividade e do desenvolvimento económico
FAMALICÃO PIVÔ DA COMPETITIVIDADE E DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO tística (INE)..
In Cidade Hoje - 19-02-2015

Governo apresenta medidas de financiamento às empresas
GOVERNO APRESENTA MEDIDAS DE FINANCIAMENTO ÀS EMPRESAS ALZIRA OLIVEIRA JORGE RITA Cerca de 600
empresários estiveram na Casa das Artes, na terça-feira, dia 10, para apresentação dos novos instrumentos de
apoio e financiamento às empresas, com especial destaque para o novo Quadro Comunitário de Apoio.
In Cidade Hoje - 19-02-2015

"Afunda-se um pouco mais"
In DF Renting - 19-02-2015

PS prepara pacote de medidas para combater “anemia do investimento”
Proposta de vistos gold "com retorno" em fundo de capitalização de empresas encaixa-se no conjunto de
propostas que os socialistas levaram a debate parlamentar e a reunião com empresáriosNuno Sá LourençoVistos
gold canalizados para a capitalização de empresas, Segurança Social a reabilitar fogos devolutos, linha prioritária
para os clusters no acesso aos fundos comunitários.
In Público - 19-02-2015

CASTELO DE PAIVA: SERRALHARIA "BELA ARTE MOTA&NUNES LDª" DISTINGUIDA COM ESTATUTO PME
EXCELENCIA 2014
Acompanhado dos vereadores António Rodrigues e José Carvalho, o presidente da Câmara Municipal de Castelo
de Paiva, Gonçalo Rocha, esteve hoje de manhã, de visita à serralharia "Bela Arte Mota & Nunes, Lda", uma
empresa paivense localizada na Zona Industrial de Felgueirasque obteve, pela segunda vez, o honroso e distinto

estatuto PME Excelência, apresentando cumprimentos e felicitando os seus responsáveis por esta merecida
distinção.
In Vale do Sousa Online - 19-01-2015

"PME vão procurar cada vez mais reforçar competências e parcerias estratégicas" - Entrevista a António
Pires de Lima
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

Linhas de financiamento de 1,45 MME para PME disponíveis a 01 de abril
A assinatura dos protocolos para a operacionalização destes instrumentos decorreu hoje no Ministério da
Economia, em Lisboa, numa cerimónia que reuniu responsáveis das várias entidades envolvidas: Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), PME Investimento, Sociedade Portuguesa de
Garantia Mútua (SGPM), Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD) e os bancos comerciais.
In Açores 9 Online - 18-03-2015

1,45 MME para PME a 01 de abril
18..
In Correio da Manhã Online - 18-03-2015

Linhas de financiamento de 1,45 MME para PME disponíveis a 01 de abril
Lisboa, 18 mar (Lusa) - As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e Apoio à Revitalização Empresarial,
que disponibilizam 1,4 mil milhões de euros e 50 milhões de euros, respetivamente, estão acessíveis para as
pequenas e médias empresas (PME) a 01 de abril.
In Expresso Online - 18-03-2015

Linhas de financiamento de 1,45 MME para PME disponíveis a 01 de abril
Quarta feira, 18 de Março de 2015 | Lisboa, 18 mar (Lusa) - As linhas de financiamento PME Crescimento 2015 e
Apoio à Revitalização Empresarial, que disponibilizam 1,4 mil milhões de euros e 50 milhões de euros,
respetivamente, estão acessíveis para as pequenas e médias empresas (PME) a 01 de abril.
In Visão Online - 18-03-2015

Paulo Portas garantiu que Portugal “exportou mais do que importou”
Empreendedorismo // vila Nova de famalicão Vila Nova de Famalicão foi o palco nacional da apresentação dos
novos instrumentos de financiamento de apoio à capacitação e internacionalização das empresas portuguesas,
numa conferência realizada a 10 de fevereiro, na Casa das Artes.
In Jornal do Ave - 18-02-2015

Socialistas preparam pacote de medidas para combater "anemia do investimento"
Vistos Gold canalizados para a capitalização de empresas, Segurança Social a reabilitar fogos devolutos, linha
prioritária para os clusters no acesso aos fundos comunitários..
In Público Online - 18-02-2015

Editorial - As melhores das melhores
In Jornal de Notícias - Guia Empresarial - 12-03-2015

Empresas do concelho distinguidas com Estatuto PME Excelência
No passado dia 26 de janeiro decorreu no Europarque de Santa Maria da Feira, a cerimónia de entrega dos
prémios PME Excelência 2014 às pequenas e médias empresas nacionais que se salientaram pelo seu
desempenho ao longo do ano.
In Jornal de Tondela - 12-02-2015

Cooperativa Agrícola de Vila do Conde distinguida pelo IAPMEI
In Terras do Ave - 12-02-2015

Ministro da Economia. Portugal exportou mais do que importou em 2014
O ministro da Economia, António Pires de Lima, afirmou hoje, em Famalicão, que Portugal "exportou mais do que
importou" pelo terceiro ano consecutivo..
In Aicep Portugal Global Online - 11-02-2015

Pires de Lima "As exportações não são o porta-aviões de nenhum Governo"
2015-02-10 17:48 "Em 2014, a nossa balança comercial não é deficitária", referiu, adiantando que deverá
apresentar um saldo positivo idêntico ao do ano anterior..
In Aicep Portugal Global Online - 11-02-2015

Duas empresas baionenses receberam estatuto «PME Excelência 2014»
In Comércio de Baião (O) - 11-02-2015

A economia portuguesa está a recuperar e a crescer
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Marta Caldeira/Elsa Ribeiro | “A economia portuguesa está a recuperar e a crescer”,
garantiram, ontem, o vice-primeiro-ministro, Paulo Portas e o ministro da Economia, Pires de Lima, aos
empresários que participaram na conferência sobre os novos instrumentos de financiamento às empresas
promovida pelo IAPMEI, AICEP e Câmara Municipal de Famalicão, na Casa das Artes, e foi perante uma plateia
cheia, que se anunciou, com regojizo, que Portugal “exportou mais do que importou” pelo terceiro ano
consecutivo.
In Correio do Minho - 11-02-2015

Paulo Portas afirmou em Famalicão que "a economia portuguesa está a recuperar e a crescer"
2015-02-11 autor "A economia portuguesa está a recuperar e a crescer", garantiram, ontem, o vice-primeiroministro, Paulo Portas e o ministro da Economia, Pires de Lima, aos empresários que participaram na conferência
sobre os novos instrumentos de financiamento às empresas promovida pelo IAPMEI, AICEP e Câmara Municipal
de Famalicão, na Casa das Artes, e foi perante uma plateia cheia, que se anunciou, com regojizo, que Portugal
"exportou mais do que importou" pelo terceiro ano consecutivo.
In Correio do Minho Online - 11-02-2015

Governo manifesta em Famalicão toda a confiança nas empresas
REGIÃO «Orgulho e naturalidade» de Famalicão O vereador do Empreendedorismo da Câmara de Vila Nova de
Famalicão, Leonel Rocha, disse que a escolha da Casa das Artes para a realização da ação do Governo é encarada
com «orgulho», mas também «com naturalidade» face ao facto do concelho se ter vindo a afirmar «na ribalta
nacional» como «município exportador» e «central» numa região «com um forte tecido económico e
empresarial».
In Diário do Minho - 11-02-2015

Governo manifesta confiança nas empresas
O Governo manifestou, ontem, em Vila Nova de Famalicão, a confiança nacional no bom desempenho das
empresas portuguesas, anunciando ser do interesse do país que as entidades como a AICEP Portugal Global e o
IAPMEI agilizem as candidaturas empresariais de acesso aos financiamentos enquadrados no acordo de parceria
"Portugal 2020".
In Diário do Minho Online - 11-02-2015

«EM 2014, A NOSSA BALANÇA COMERCIAL NÃO É DEFICITÁRIA»
2015-02-10 às 18:15 Em 2014, a nossa balança comercial não é deficitária pelo terceiro ano consecutivo, afirmou
o Ministro da Economia numa conferência sobre o Portugal 2020 em Famalicão..
In Governo de Portugal Online - 11-02-2015

Ascensores do Oeste distinguida com Estatuto PME Excelência 2014
A empresa Ascensores do Oeste, com sede nas Caldas da Rainha, foi distinguida com o “Estatuto PME Excelência
2014”..
In Jornal das Caldas - 11-02-2015

"Portugal exportou mais do que importou"
In Jornal de Notícias - 11-02-2015

Cooperativa Agrícola de Vila do Conde distinguida como PME de Excelência
Cooperativa Agrícola de Vila do Conde distinguida como PME de Excelência A Cooperativa Agrícola de Vila do
Conde foi, no passado dia 26 de janeiro, distinguida como PME de Excelência 2014, numa cerimónia conduzida
pelo IAPMEI (Instituto de poio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação), e realizada em Santa Maria da Feira
Esta distinção à instituição vila-condense surge no âmbito de um programa de análise e de uma criteriosa seleção
realizado pelo IAPMEI junto de um conjunto de empresas e entidades que se destacaram pelos melhores
desempenhos económico-financeiros e de gestão, no contexto da estrutura empresarial nacional.
In Mais Semanário - 11-02-2015

Pires de Lima: Portugal exportou mais do que importou em 2014
10/02/2015 17:29:09 O ministro da Economia, António Pires de Lima, afirmou hoje, em Famalicão, que Portugal
"exportou mais do que importou" pelo terceiro ano consecutivo..
In Sol Online - 11-02-2015

"As exportações não são o porta-aviões de nenhum Governo" | Jornal Açores 9
O ministro da Economia, António Pires de Lima, afirmou hoje, em Vila Nova de Famalicão, que em 2014 Portugal
exportou mais do que importou pelo terceiro ano consecutivo..
In Açores 9 Online - 10-02-2015

Ministro da Economia. Portugal exportou mais do que importou em 2014
O ministro da Economia, António Pires de Lima, afirmou hoje, em Famalicão, que Portugal "exportou mais do que
importou" pelo terceiro ano consecutivo..
In i Online - 10-02-2015

Agenda
PARLAMENTOLisboa Comissão Parlamentar de Inquérito à gestão do BES e do Grupo Espírito Santo: 09:00 Audição de Stock da Cunha, presidente do Novo Banco..
In Negócios - 10-02-2015

Pires de Lima: "Não foi um ano brilhante, mas foi o melhor de sempre das exportações"
10 Fevereiro 2015, 17:19 por António Larguesa | O ministro antecipou que as vendas de serviços ao exterior em
2014, ainda não divulgadas, vão gerar o terceiro ano consecutivo de saldo positivo da balança comercial.
In Negócios Online - 10-02-2015

Portugal exportou mais do que importou em 2014, afirma Pires de Lima
10 Fevereiro, 2015 17:19 O ministro da Economia, António Pires de Lima, afirmou hoje, em Famalicão, que
Portugal "exportou mais do que importou" pelo terceiro ano consecutivo..
In OJE Online - 10-02-2015

Empresa é palavra-chave dos novos fundos europeus
O anúncio da estratégia de financiamento às empresas, no quadro do próximo quadro de fundos comunitários
“Portugal 2020”, trouxe ontem a Vila Nova de Famalicão o vice primeiro-ministro, Paulo Portas, e o ministro da
Economia, Pires de Lima.
In Povo Famalicense - 10-02-2015

Excelência das PME garante “um novo futuro competitivo para Portugal”
Excelência das PME garante “um novo futuro competitivo para Portugal”111 As PME Excelência 2014 vão ser
conhecidas e reconhecidas pelo Turismo de Portugal e o IAPMEI numa cerimónia marcada para o próximo dia 26
de janeiro no Europarque, em Santa Maria da Feira.
In Diário As Beiras - 10-01-2015

Paulo Portas apresenta novos instrumentos de financiamento em Famalicão
In Notícias da Trofa (O) - 06-02-2015

“Objetivos para 2014 foram cumpridos e até ultrapassados” - Entrevista a Rui Serapicos
Entre 2013 e 2014, a CIONET, uma comunidade de executivos de TI na Europa, aumentou mais de 50% os seus
membros e triplicou o número de parceiros de negócio..
In Vida Económica - 06-02-2015

Governo apresenta novos instrumentos de financiamento às empresas
A conferência subordinada ao tema “Financiamento às empresas – Empreender, Inovar e Internacionalizar”, que
vai decorrer na Casa das Artes, no dia 10 de Fevereiro, terá as presenças asseguradas do vicePrimeiro Ministro
Paulo Portas e do Ministro da Economia, Pires de Lima.
In Cidade Hoje - 05-02-2015

Empresas da região "PME Excelência 2014"
In Comarca de Arganil - 05-02-2015

Governo apresenta em Famalicão instrumentos de financiamento ás empresas
In Opinião Pública - 05-02-2015

Governo apresenta em Famalicão novos instrumentos de financiamento às empresas
Vila Nova de Famalicão será o palco nacional da apresentação dos novos instrumentos de financiamento às
empresas numa conferência agendada para 10 de fevereiro na Casa das Artes..
In Aicep Portugal Global Online - 04-02-2015

Governo apresenta novos financiamentos
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Redacção | Vila Nova de Famalicão será o palco nacional da apresentação dos novos

instrumentos de financiamento às empresas numa conferência agendada para o próximo dia 10 na Casa das
Artes.
In Correio do Minho - 04-02-2015

Governo de novo em Famalicão apresenta apoios às empresas
Conferência com Paulo Portas e Pires de Lima Governo de novo em Famalicão apresenta apoios às empresas Uma
semana depois de ter acolhido o primeiro-ministro, Vila Nova de Famalicão será o palco nacional da apresentação
dos novos instrumentos de financiamento às empresas numa conferência agendada para o próximo dia 10, na
Casa das Artes, revelou ontem a autarquia.
In Diário do Minho - 04-02-2015

Governo apresenta em Famalicão novos instrumentos de financiamento às empresas
VILA NOVA DE FAMALICÃO - Vila Nova de Famalicão será o palco nacional da apresentação dos novos
instrumentos de financiamento às empresas numa conferência agendada para 10 de fevereiro na Casa das Artes.
In Local.pt Online - 04-02-2015

Nove PME´s vaguenses de Excelência
DRO q u e é PM E E x c el ê nc ia?PME Excelência é um estatuto empresarial criado pelo IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação..
In Ponto (O) - 04-02-2015

Trinta "excelentes" empresas oliveirenses
In Correio de Azeméis - 03-02-2015

Governo apresenta em Famalicão novos instrumentos de financiamento às empresas
2015-02-03 autor Vila Nova de Famalicão será o palco nacional da apresentação dos novos instrumentos de
financiamento às empresas numa conferência agendada para 10 de fevereiro na Casa das Artes..
In Correio do Minho Online - 03-02-2015

IAPMEI enche Europarque com os prémios PME Excelência 2014
ESPARGO A cerimónia PME Excelência 2014, promovida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e
ao Investimento (IAPMEI), encheu o Europarque, na passada segunda-feira..
In Correio da Feira - 02-02-2015

SISCOG renova estatutos 4ª Melhor Empresa para Trabalhar, PME Excelência e Líder
Segunda-feira, Fevereiro 2, 2015 11:45 am 1k A SISCOG começa o ano 2015 com perspectivas muito positivas pela
renovação de dois títulos de grande valor nacional, um derivado dos seus resultados financeiros extraordinários e
outro pelo seu excelente ambiente de trabalho.
In Leak Online - 02-02-2015

SISCOG renova estatuto de melhor empresa para trabalhar
A SISCOG, tecnológica portuguesa especializada em soluções de software para planeamento e gestão optimizados
de recursos de empresas de transportes, começa o ano 2015 com perspectivas muito positivas pela renovação de
dois títulos de grande valor nacional, um derivado dos seus resultados financeiros extraordinários e outro pelo
seu excelente ambiente de trabalho.
In Ver Portugal Online - 02-02-2015

Lais de Guia, distinguido como "PME Excelência 2014"
In Notícias Matosinhos - 01-05-2015

Piclima com estatuto PME Excelência 2014
Galardão premeia os melhores desempenhos sócio-económicosPiclima com estatuto PME Excelência
2014Empresário Hugo Serra orgulha-se de contribuir para o desenvolvimento do concelhoA..
In Mirante - 01-02-2015

Só Barroso recebe o estatuto de PME Excelência 2014
Só BarroSo receBe o eStatuto de PMe excelência 2014ASó Barroso, empresa Bracarense dedicada ao comércio de
veículos automóveis, foi recentemente galardoada com o estatuto PME Excelência pelo segundo ano consecutivo.
In Sim - Revista do Minho - 01-02-2015

Relançar o Investimento em Portugal
CONFERÊNCIA CIPRelançar o Investimento em PortugalO Vice-Presidente da Comissão Europeia, Jyrki Katainen, o
Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas, o Ministro da Economia, António

Pires de Lima e a Ministra de Estado e das Finanças, Maria Luís Albuquerque, marcaram presença na conferência
RELANÇAR O INVESTIMENTO EM PORTUGAL, uma iniciativa da CIP e da Representação da Comissão Europeia em
Portugal, apoiada pelo Programa Operacional Potencial Humano (POPH), e que teve lugar no dia 16 de março.
In Indústria - 01-01-2015

CONSUMO-CONSUMIDOR
"Portugal Sou Eu" despertou consumidores para impacto do ´comprar português´ - AEP
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou hoje o contributo do programa "Portugal Sou Eu" para uma
alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao despertá-los para o impacto do 'comprar
português' na economia e emprego.
In Aicep Portugal Global Online - 27-04-2015

"Portugal Sou Eu" despertou consumidores para impacto do ´comprar português´
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou hoje o contributo do programa "Portugal Sou Eu" para uma
alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao despertá-los para o impacto do 'comprar
português' na economia e emprego.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 26-04-2015

Portugueses compram mais "português". Será?
Portugueses compram mais "português"..
In i Online - 26-04-2015

Notícias ao Minuto - ´Portugal Sou Eu´ realçou impacto de ´comprar português´
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou hoje o contributo do programa "Portugal Sou Eu" para uma
alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao despertá-los para o impacto do 'comprar
português' na economia e emprego.
In Notícias ao Minuto Online - 26-04-2015

"Portugal Sou Eu" despertou consumidores para impacto do comprar português, diz AEP
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou hoje o contributo do programa "Portugal Sou Eu" para uma
alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao despertá-los para o impacto do 'comprar
português' na economia e emprego.
In OJE Online - 26-04-2015

"Portugal Sou Eu" despertou consumidores para impacto do ´comprar português´ - AEP
26 de Abril de 2015, às 11:20 A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou hoje o contributo do
programa "Portugal Sou Eu" para uma alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao
despertá-los para o impacto do 'comprar português' na economia e emprego.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 26-04-2015

Portugueses mais despertos para comprar produtos nacionais
26/04/2015 13:40:13 A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou hoje o contributo do programa
"Portugal Sou Eu" para uma alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao despertá-los para o
impacto do 'comprar português' na economia e emprego.
In Sol Online - 26-04-2015

Consumo ´verde´ em evento Green Project Awards
2015-04-24 "Consumo Sustentável - Uma atitude Verde" é o tema que vai orientar a próximado Green Project
Awards, a ter lugar no dia 5 de Maio, na Fundação Calouste Gulbenkian..
In Smart Cities Online - 24-04-2015

Empreendedorismo em foco nas sessões INVEST
In Notícias de Gouveia - 20-05-2015

Duas em cada três pessoas cortaram em roupa e sapatos
Dia Mundial do Consumidor..
In Diário de Notícias - 13-03-2015

Duas em cada três pessoas cortaram na roupa e calçado
Estudo evidencia como a crise fez os portugueses mudar hábitos de consumo e aumentar a poupança A principal
despesa de que as famílias portuguesas mais abdicaram foi a das idas aos restaurantesLucília TiagoA crise não
poupou os portugueses, mas obrigou-os a poupar (leia-se fazer cortes) nos gastos do dia a dia.

In Jornal de Notícias - 13-03-2015

Green Project Awards promove debate sobre consumo sustentável
Details Written by O Instalador Category: Notícias Published: 06 May 2015 Realizou-se a 5 de Maio a I
Conferência sobre 'Consumo Sustentável' promovida pelos Green Project Awards (GPA), com o apoio da
Associação de Defesa do Consumidor (DECO) e do Observatório de Ambiente e Sociedade (OBSERVA), organismo
do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS - UL).
In Revista O Instalador Online - 06-05-2015

Em busca do consumo sustentável
Parece que dentro de poucos anos a Humanidade vai ter que se alimentar daquilo que o ambiente permitir, e não
daquilo de que se gosta ou se quer..
In Revista O Instalador - 01-06-2015

ECONOMIA
Linha para Angola
In Correio da Manhã - 30-06-2015

Mais de três mil já regressaram de Angola
In Jornal de Notícias - 30-06-2015

IAPMEI e AICEP em campanha de crédito
IAPMEI e AICEP em campanha de créditoAngola..
In Metro Portugal - 30-06-2015

IAPMEI e AICEP querem dinamizar linha de crédito para Angola
In Negócios - 30-06-2015

Empresas com investimento médio de 2,4 milhões no Portugal 2020 - Entrevista a Miguel Cruz
In Vida Económica - 30-04-2015

Maiores exigências podem afastar empresas dos fundos europeus - Entrevista a Nelson de Souza
In Negócios - 30-03-2015

Outras notícias em destaque
Outras notícias em destaque:- Financiamento/IAPMEI e AICEP querem estimular PME que exportam para Angola
a aderir à linha de crédito de 500 MEUR..
In RTP Informação - Economia Hoje - 29-06-2015

AEP é “antena” da maior rede europeia de apoio às empresas
VISÃO EMPRESARIALA AEP passou a integrar a Enterprise Europe Network, rede europeia de informação e
aconselhamento às empresas com um papel relevante no novo ciclo de programas comunitários..
In Diário Económico - 29-01-2015

Garantia mútua, o apoio das micro, pequenas e médias empresas
In Diário Económico - Conferências - 28-05-2015

Financiamento obtido por mutualistas atingiu 19,8 milhões de euros em 2014
In Diário Económico - Conferências - 28-05-2015

Projectos Microinvest e Invest + com garantias de mais de 80 milhões de euros
In Diário Económico - Conferências - 28-05-2015

Empresas aguentam exportações para uma Angola sem petrodólares
DDESTAQUE CRISE EM ANGOLAEmpresas aguentam exportações para uma Angola sem
petrodólaresInternacionalização A falta de divisas – já nem no mercado paralelo se encontram –, depois da queda
vertiginosa do preço do petróleo, está a provocar uma bola de neve na economia angolana.
In Diário Económico - 28-01-2015

Um país pequenino
In Construir - 27-02-2015

Inovação tem de gerar mais produtos e serviços
As políticas públicas têm ajudado a estimular a inovação empresarial..
In Negócios - 25-03-2015

Novos apoios às PME: principais diferenças em relação ao QREN
Nos próximos anos, as empresas terão ao seu dispor cerca de oito mil milhões de euros de fundos comunitários
para promoverem a sua competitividade e internacionalização..
In Negócios - 24-03-2015

Comércio Investe
In Correio da Manhã - Correio da Manhã Algarve - 23-02-2015

PME: a aposta para o crescimento europeu
Cerca de 99% de todas as empresas da União Europeia são PME, representando 67% dos postos de trabalho..
In Vida Económica - Info.Bruxelas - 22-05-2015

Portugal 2020 - 200 M EUR para inovar mercado
In Correio da Manhã - 22-01-2015

IAPMEI promove prémios europeus
In Vida Económica - 20-03-2015

Garantia mútua dá novo fôlego à agricultura
Especial 6º Fórum do Empreendedorismo da Garantia MútuaSérgio Perez / ReutersGarantia mútua dá novo
fôlego à agriculturatrumento eficaz e compensatório, apesar de termos de adquirir acções da associação.
In Diário Económico - 19-05-2015

Banca antecipa fundos para tirar projectos portugueses da gaveta
In Negócios - 19-05-2015

Vistos em fundos público
In Correio da Manhã - 19-02-2015

Fiscalização mais apertada na atribuição dos vistos gold
In Jornal de Notícias - 19-02-2015

"Há empenho dos promotores em assegurar elevados níveis de qualidade" - Entrevista a João Cotrim de
Figueiredo
ENTREVISTAJoão Cotrim de Figueiredo Presidente do Turismo de Portugal (TdP)Dírcia LopesO facto da maioria
das empresas do sector turístico serem de pequena e média dimensão reduz a sua competitividade?Uma
empresa pode ser de pequena ou média dimensão e ser altamente competitiva.
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

Aqualagos. Internacionalizar, inovar e investir são premissas de sucesso
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

Retoma toma conta do sector de comércio e serviços
Raque CarvalhoOs últimos anos têm sido dramáticos para o sector do comércio e serviços..
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

PME Crescimento. A linha que ajuda em várias frentes
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

"O programa Portugal 2020 é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada" - Entrevista a Miguel
Cruz
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

Portugal está a vender melhor?
Manuel Caldeira Cabral diz que “Portugal tem conseguido melhorar a forma como vende”..
In Negócios - 17-06-2015

Exportações. O mundo é cada vez mais lugar certo para as PME portuguesas
In i - 17-01-2015

Concurso de quatro milhões abre num dia e fecha no outro
In Jornal de Notícias - 16-06-2015

Vão chover cheques de EUR 15 mil
Fundos Há cerca de €35 milhões para distribuir pelas milhares de PME que concorram, até março de 2016, aos

vales para inovação, empreendedorismo, internacionalização ou I&DJoana Nunes MateusNão é todos os dias que
há descontos até €15 mil para incentivar as pequenas e médias empresas (PME) a contratar serviços
especializados nos domínios da inovação, empreendedorismo, internacionalização ou investigação e
desenvolvimento (I&D).
In Expresso - Economia - 16-05-2015

Novo quadro de incentivos em debate
Novo quadro de incentivos em debateA AEP e o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação promovem
na próxima quarta-feira, à tarde, uma sessão pública destinada a apresentar e debater o novo quadro de
incentivos às empresas no âmbito do Portugal 2020.
In Diário Económico - 16-04-2015

IAPMEI lidera até 2020 consórcio Enterprise Europe Network
O IAPMEI vai liderar até 2020 em Portugal o novo consórcio Enterprise Europe Network-Portugal, a maior rede de
serviços de informação e aconselhamento às empresas na Europa, focado na internacionalização, inovação e
colaboração entre empresas nacionais e internacionais.
In OJE - OJE Semanal - 16-01-2015

Privatização de setores estratégicos não reforça competitividade das PME
A privatização de certos setores estratégicos – v..
In Vida Económica - 16-01-2015

Quatro empresas de calçado investem 4,5 milhões de euros
In Jornal de Notícias - 15-02-2015

Agenda
INEÍndice de Preços no Consumidor (Março de 2015)..
In Negócios - 13-04-2015

Empresários são o próximo alvo de formação financeira
Os empresários e gestores das micros, pequenas e médias empresas nacionais serão os beneficiários da formação
financeira desenvolvida pelos supervisores em colaboração com o IAPMEI..
In Negócios - 13-03-2015

Bizfeira envolve 700 empresas
In Vida Económica - 08-05-2015

IAPMEI acolhe 82% das candidaturas ao Portugal 2020
In Vida Económica - 08-05-2015

Expetativas criadas com o PER foram excessivas
In Vida Económica - 06-02-2015

Guia das PME: incentivos, apoios e financiamento
Empreendedorismo, inovação, internacionalização..
In Diário Económico - Projectos Especiais - 04-03-2015

Onde e como saber mais sobre os programas europeus
Sites para obter mais informações sobre financiamentos rwww..
In Diário Económico - Projectos Especiais - 04-03-2015

Um plano para travar falências e endividamento excessivo
Tesouro ajuda empresas públicas N o espaço de um ano, as empresas públicas reduziram o endividamento em
2800 milhões de euros..
In Público - 02-03-2015

As PME são resilientes e inovadoras - Entrevista a Miguel Cruz
In Exame - 01-05-2015

Crias postos de trabalho
In Exame - 01-05-2015

Inovação portuguesa para o mundo
Uma mais estreita parceria entre as universidades e as empresas, assim como a opção pela inovação empresarial
e pela aposta em novos produtos, com maior intensidade tecnológica, têm projetado Portugal no mundo,

surpreendendo cada vez mais pela criatividade inventiva, conquistando importantes prémios e incrementado a
exportação de saber e de produtos inovadores.
In Portugal Global - 01-05-2015

"O programa Centro 2020 será fundamental para as pequenas e médias empresas da região" - Entrevista
a José Couto
In I Like This - 01-03-2015

Empresas que se destacam pela qualidade e diferenciação - Entrevista a Miguel Cruz
In Pontos de Vista - 01-03-2015

Consolidação do Mercado Nacional e crescimento na reabilitação
In Business Portugal - 01-02-2015

Consolidação do mercado nacional e crescimento na reabilitação
lovimec consolidação do mercado nacional e crescimento Na reabilitação Numa altura em que as empresas
nacionais estão cada vez mais a seguir o apetecível caminho da exportação e a apostar nos mercados externos, a
Revista Business Portugal decidiu dar a conhecer o outro lado da moeda.
In Business Portugal - 01-01-2015

FISCALIZAÇÃO-SEGURANÇA ALIMENTAR ECONÓMICA
Tecnologia para controlar óleos de fritura desenvolvida em Portugal
Esta inovação, destaca o comunicado, "tem impacto na saúde pública, uma vez que existe uma relação de
casualidade entre a ingestão de óleos usados na fritura, a sua degradação e o aparecimento de certas patologias"
28/06/2015 Uma tecnologia portuguesa vai permitir controlar a qualidade dos óleos de fritura, que face à
legislação em vigor não podem ter mais de 25% de compostos polares, informou o INESC TEC, uma das entidades
desenvolvedoras.
In Tâmegasousa.pt Online - 28-06-2015

Desenvolvida nova tecnologia para controlar óleos de fritura | Atlas da Saúde
Sexta, 26 Junho, 2015 - 12:16 Esta nova plataforma de análise, denominada Eyefry, surge porque "os sistemas
que atualmente existem colocam questões de robustez e fiabilidade", sendo que se colocou a ideia de poder
investir numa solução que conjugasse "a facilidade de uso e o baixo custo analítico e resultados confiáveis",
anunciou em comunicado o Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC
TEC), um dos parceiros envolvimentos no lançamento desta tecnologia.
In Atlas da Saúde Online - 26-06-2015

Tecnologia para controlar óleos de fritura desenvolvida em Portugal
Esta inovação terá impacto na saúde pública, já que muitas doenças estão relacionadas com ingestão de óleos
usados na fritura..
In Diário de Notícias Online - 26-06-2015

Notícias ao Minuto - Tecnologia para controlar óleos de fritura desenvolvida em Portugal
Uma tecnologia portuguesa vai permitir controlar a qualidade dos óleos de fritura, que face à legislação em vigor
não podem ter mais de 25% de compostos polares, informou hoje o INESC TEC, uma das entidades
desenvolvedoras.
In Notícias ao Minuto Online - 26-06-2015

INESC TEC desenvolve tecnologia revolucionária para controlar óleos de fritura
26 Jun 2015, 10:45 Uma tecnologia portuguesa vai permitir controlar a qualidade dos óleos de fritura, que face à
legislação em vigor não podem ter mais de 25% de compostos polares, informou esta sexta-feira o INESC TEC,
uma das entidades desenvolvedoras.
In Porto24 Online - 26-06-2015

Tecnologia para controlar óleos de fritura desenvolvida em Portugal
| há 1 minuto Tecnologia para controlar óleos de fritura desenvolvida em Portugal Inovação "tem impacto na
saúde pública, uma vez que existe uma relação de casualidade entre a ingestão de óleos usados na fritura, a sua
degradação e o aparecimento de certas patologias", explicam entidades envolvidas Por: Redação / PP | há 1
minuto Uma tecnologia portuguesa vai permitir controlar a qualidade dos óleos de fritura, que face à legislação
em vigor não podem ter mais de 25% de compostos polares, informou hoje o INESC TEC, uma das entidades
desenvolvedoras.
In TVI 24 Online - 26-06-2015

Tecnologia INESC TEC e Ambifood controla a qualidade dos óleos de fritura
A tecnologia destina-se à indústria alimentar, para quem os controlos da qualidade dos óleos de fritura são
obrigatórios..
In Universidade do Porto Online - Notícias Universidade do Porto Online - 26-06-2015

Cooperfrutas produz 12 mil toneladas de fruta por ano
Modernização aliada a uma estratégia para o mercado internacional são a força motriz da cooperativa 12 mil
toneladas..
In Região de Cister - 26-03-2015

Abertura da 2ª fase de candidaturas ao Comércio Investe
In Comarca de Arganil - 26-02-2015

Eyefry é tecnologia para o sector alimentar
O sistema, de controlo da degradação de óleos de fritura, conjugou o trabalho de várias entidades incluindo o
INESC TEC, a Ambifood e a ASAE..
In ComputerWorld Online - 25-06-2015

Presidente da CCDRA designado para comissão técnica
> Região > O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), António
Costa Dieb, vai fazer parte da comissão técnica dos sistemas de incentivos às empresas, sendo a sua nomeação
entendida como reconhecimento do trabalho no Alentejo em torno da competitividade.
In Alto Alentejo - 25-03-2015

AEB inicia execução do projeto Comércio investe
In Comércio de Baião (O) - 17-12-2014

Amarante: AEA promoveu sessão de esclarecimento sobre medida Comércio Investe
17/03/2015, 15:04 A Associação Empresarial de Amarante realizou na passada segunda-feira, 9 de março, nas
suas instalações, uma sessão de esclarecimento relativa aos incentivos à modernização e valorização do
comércio.
In Verdade Online - 17-03-2015

ACIB esclarece empresários sobre Apoios disponíveis ao Investimento no Comércio e a nova Legislação
2015-03-13 autor A Associação Comercial e Industrial de Barcelos organizou, dia 13 de Março, um seminário
alusivo ao tema: 'Apoios ao Investimento no Comércio e a nova Legislação para o Setor', no Salão Nobre desta
Associação.
In Correio do Minho Online - 14-03-2015

António Dieb na comissão técnica de incentivos às empresas
In Linhas de Elvas - 02-04-2015

INOVAÇÃO-INVESTIMENTO E COMPETITIVIDADE
As principais notícias dos últimos 12 meses
O INTERIOR recorda nesta edição os temas que estiveram em destaque nas nossas edições ao longo do ano que
agora termina..
In Interior (O) - 31-12-2014

IAPMEI explica novo programa de fundos comunitários
In Região de Leiria - 31-12-2014

«Fundos perdidos são para esquecer!»
JOSÉ CARLOS LIMA O secretário de Estado do Desenvolvimento Regional afirmou, anteontem à noite em Braga,
que Portugal «precisa de ter juízo na aplicação dos fundos comunitários», para se voltar a aproximar do
rendimento médio da União Europeia.
In Diário do Minho - 31-05-2015

AIP-CCI dinamiza Projeto Estágios 3 I´s com workshops temáticos nas regiões Norte, Centro e Alentejo
2015-03-31 | em No total são 72 os workshops temáticos que a Associação Industrial Portuguesa - Câmara de
Comércio e Indústria (AIP-CCI) vai dinamizar em abril e maio de 2015, no âmbito do Estágios 3 I's, um projeto
inserido no Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME, através do Programa COMPETEPrograma Operacional Fatores de Competitividade, na tipologia de Projeto Conjunto contratualizado com o

IAPMEI.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 31-03-2015

Casa Ermelinda Freitas conquista PME Excelência pela terceira vez consecutiva
In Sem Mais Jornal - 31-01-2015

Linha para Empresas Portuguesas com Processo de Internacionalização em Angola
Esta Linha de Crédito Especial tem como objetivo promover o acesso ao crédito a empresas com exportações ou
processo de internacionalização para o mercado angolano, que comprovem a existência de depósitos bancários
em AOA em instituições de crédito angolanas e que sentem dificuldades em converter em divisa cotada
internacionalmente, nomeadamente euros (EUR) ou dólares americanos (USD).
In Aicep Portugal Global Online - 30-06-2015

IAPMEI e AICEP querem que PME com ligações a Angola adiram à linha de 500 milhões
IAPMEI e AICEP iniciam campanha junto de empresas para dinamizar linha de crédito para Angola..
In Aicep Portugal Global Online - 30-06-2015

Camiões com emissões zero? Sim, é possível
In Diário de Notícias - 30-06-2015

Município prestou homenagem a quatro "ilustres sampedrenses"
Salão Nobre dos Paços do Concelho recebeu cerimónia que homenageou, em dia de feriado municipal, quatro
personalidades que deixaram a sua marca na cidade e no concelho André Filipe Pereira Terça, Junho 30, 2015 O
município de São Pedro do Sul assinalou ontem o seu feriado municipal com homenagens a diversas
personalidades e entidades do concelho e ainda com a inauguração da Avenida da Liberdade.
In Diário de Viseu Online - 30-06-2015

Canter eléctrico reduz custo das empresas com frotas
Os oito camiões Mitsubishi Fuso Canter E-Cell foram testados durante um ano em Portugal..
In Diário Económico - 30-06-2015

Mais de três mil já regressaram de Angola
30/06/2015 | 10:21 | Dinheiro Vivo Obras paradas por falta de liquidez, em resultado da redução das receitas do
petróleo, estão a levar ao abandono do país Mais de três mil trabalhadores portugueses do setor da construção
abandonaram Angola desde o início da crise, em janeiro.
In Dinheiro Vivo Online - 30-06-2015

Canter eléctrico reduz custo das empresas com frotas | Económico
Os oito camiões Mitsubishi Fuso Canter E-Cell foram testados durante um ano em Portugal..
In Económico Online - 30-06-2015

Canter 100% elétrica permite poupar mil euros/10 mil kms - Fleet Magazine
O programa de testes à versão puramente elétrica do Fuso Canter terminou, concluído-se os ensaios em
condições reais de utilização efectuados por empresas e instituições que são clientes do veículo fabricado no
Tramagal: REN, CTT, Go Express/Transporta e serviços municipalizados das Câmaras de Lisboa, Porto, Abrantes,
Sintra e Cascais.
In Fleet Magazine Online - 30-06-2015

Angola: os novos retornados
| há 5 minutos Angola: os novos retornados Muitos da nova geração de portugueses que emigrou para Angola
estão a regressar a Portugal..
In TVI 24 Online - 30-06-2015

Contenção e estabilidade laboral garantem sucesso empresarial
In Correio da Manhã - Regiões - 30-05-2015

Desenvolver saberes no domínio da gestão
A prova estimula os quadros dos CTT a lidarem com novos desafios Os CTT-Correios de Portugal contam com a
presença de cinco equipas de quadros na atual edição do Global Management Challenge, formadas por
colaboradores seniores e juniores.
In Expresso - Economia - 30-05-2015

Insufláveis da Factory Play saem de Bragança para mundo
A inexistência de uma plataforma logística, que obriga a levar mercadoria para o Porto, mas depois voltam para

trás quando o mercado é Espanha, e as dificuldades de arrendamento de habitação são dois obstáculos
identificados por empresas instaladas em Bragança.
In Aicep Portugal Global Online - 30-04-2015

APDC na Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital
Projeto visa contribuir para a empregabilidade nas TIC 2015-04-30 12:13:00 Já está formalmente criada a
Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital..
In APDC Online - 30-04-2015

Crédito Agrícola homenageia PME Líder e PME Excelência 2014... e assina protocolo com a União
Desportiva da Tocha
No dia 14 de Abril, o Crédito Agrícola reuniu-se com a Comissão Administrativa da União Desportiva da Tocha
para a assinatura de um protocolo..
In Auri Negra - 30-04-2015

Crédito Agrícola homenageia PME´S de Excelência do distrito de Coimbra
In Campeão das Províncias - 30-04-2015

Arganil pioneiro na adesão ao “Compromisso Pagamento”
Isabel Duarte A Câmara de Arganil é a primeira autarquia do país a aderir ao “Compromisso Pagamento Pontual”,
uma iniciativa da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores, em parceria com o IAPMEI e a CIP –
Confederação Empresarial de Portugal, que pretende contrariar a «cultura de pagamentos fora de prazo».
In Diário de Coimbra - 30-04-2015

Arganil pioneiro na adesão ao "Compromisso Pagamento"
Câmara Municipal tem, desde finais de 2014, um prazo médio de pagamento a fornecedores de cinco dias e
decidiu agora aderir à iniciativa da ACEGE Edição de: Quinta, Abril 30, 2015 A Câmara de Arganil é a primeira
autarquia do país a aderir ao "Compromisso Pagamento Pontual", uma iniciativa da ACEGE - Associação Cristã de
Empresários e Gestores, em parceria com o IAPMEI e a CIP - Confederação Empresarial de Portugal, que pretende
contrariar a cultura de pagamentos fora de prazo .
In Diário de Coimbra Online - 30-04-2015

PS quer esclarecimentos sobre recuperação de clubes e SAD em Aveiro
por Paulo Resendes c/Lusa, publicado a 30-04-2015 às 20:59 O PS pediu hoje esclarecimentos ao governo sobre
"processos especiais de revitalização" envolvendo clubes e sociedades anónimas desportivas (SAD) em Aveiro.
In Futebol 365 Online - 30-04-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas da Guarda
In Guarda (A) - 30-04-2015

InvestAqui
In i - 30-04-2015

Grupo Coração da Cidade é um caso de sucesso em Vila Real de Santo António
In Jornal do Algarve - JA Magazine - 30-04-2015

Insufláveis da Factory Play saem de Bragança para mundo
// Economia Insufláveis da Factory Play saem de Bragança para mundo PSD visitiou a fábrica na zona industrial de
Mós A inexistência de uma plataforma logística, que obriga a levar a mercadoria para o Porto, mas depois voltam
para trás quando o mercado é Espanha, e as dificuldades de arrendamento de habitação são dois obstáculos
identificados por empresas instaladas em Bragança, que contratam funcionários fora da região.
In Mensageiro de Bragança - 30-04-2015

Insufláveis da Factory Play saem de Bragança para mundo
A inexistência de uma plataforma logística, que obriga a levar mercadoria para o Porto, mas depois voltam para
trás quando o mercado é Espanha, e as dificuldades de arrendamento de habitação são dois obstáculos
identificados por empresas instaladas em Bragança, que contratam funcionários fora da região e transmitidas a
Maria José Moreno, deputada do PSD na Assembleia da República, eleita pelo distrito de Bragança, que passada
sexta-feira visitou empresas transmontanas.
In Mensageiro de Bragança Online - 30-04-2015

Crédito Agrícola homenageia clientes
PME LÍDER E EXCELÊNCIA 2014 Crédito Agrícola homenageia clientes O Crédito Agrícola homenageou as

empresas suas clientes que se destacaram em 2014 com o estatuto PME Líder e PME Excelência, graças ao seu
contributo para a competitividade e crescimento da economia portuguesa, entre as quais estiveram cinco
empresas do distrito de Castelo Branco.
In Reconquista - 30-04-2015

Ministra da Agricultura visita fábrica da Paladin na Golegã
LANÇAMENTO A ministra da Agricultura, Assunção cristas, visita esta quinta-feira a fábrica Mendes Gonçalves,
proprietária da marca Paladin..
In Ribatejo - 30-04-2015

PS quer saber mais sobre o PER e SIREVE do Beira-Mar
30-04-2015 21:31 O Beira-Mar foi um dos clubes que avançou para o PER, face às dificuldades em financeiras que
o clube atravessa..
In Sapo Online - Sapo Desporto Online - 30-04-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas da Guarda
In Terras da Beira - 30-04-2015

Sugestão Ambitur: Cheerfulway Hotels & Resorts
São seis as unidades de alojamento que constituem o grupo Cheerfulway Hotels & Resorts..
In Ambitur.pt - 30-03-2015

Há 27 anos a formar talentos e a eliminar barreiras
A «formação para a empregabilidade» é a missão da Conclusão, escola que está no mercado há 27 anos e, quer
na sede, em Coimbra, quer nas delegações de Aveiro, Leiria, Viseu, Castelo Branco, Guarda, Seia, Águeda, Figueira
da Foz, Oliveira do Hospital, Póvoa de Varzim e Santarém, conquistou lugar num sector em que são cada vez mais
as necessidades de qualificação.
In Diário de Coimbra - Educação e Formação Profissional - 30-03-2015

Sintética. Distinção como PME de Excelência
Published on March 30th, 2015 | by José Macário Notícias Published on March 30th, 2015 | by José Macário 0
Sintética..
In Turbo Online - Turbo Oficina Online - 30-03-2015

IAPMEI distingue Create IT com prémio PME Excelência 2014 - B!t Magazine
A Create IT distinguiu cerca de 1,8 mil empresas com o prémio PME Excelência 2014..
In BIT Magazine Online - 30-01-2015

Trabalho social no Cartaxo com duas distinções nacionais
30/01/2015 Dois projetos desenvolvidos no Cartaxo, na área do apoio social, foram reconhecidos como Iniciativa
de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social, numa cerimónia que decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian, no dia 21 de Janeiro.
In Correio do Ribatejo Online - 30-01-2015

Passepartou com propostas irresistíveis para 2015
In Despertar - 30-01-2015

O Despertar - Agência de viagens Passepartout com propostas irresistíveis para 2015
Detalhes Categoria: Empresas Publicado em 30 janeiro 2015 A agência de viagens Passepartout apresenta, neste
ano de 2015, um conjunto diversificado de propostas para férias, cruzeiros, excursões, luas de mel, congressos,
rent a car, aluguer de autocarros, hotéis e departamento de empresas.
In Despertar Online (O) - 30-01-2015

Número das empresas PME Excelência cresce 67 por cento
In Diário do Alentejo - 30-01-2015

Loja Social de Esposende eleita modelo de inovação social
O projeto da Loja Social de Esposende foi selecionado como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e
Empreendedorismo Social) no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) de Portugal..
In Diário do Minho - 30-01-2015

Monção: Cinco empresas do concelho distinguidas com estatuto de PME Excelência 2014
Cinco empresas de Monção de diferentes setores foram distinguidas com o estatuto de PME Excelência 2014,
selo de qualidade criado pelo IAPMEI como reconhecimento pelo desempenho económico-financeiro e pelo

contributo dado à economia nacional.
In Geice FM Online - 30-01-2015

Viana do Castelo: 39 empresas do distrito galardoadas com o estatuto PME Excelência 2014
1845 empresas representativas de vários setores de atividade de Norte a Sul do país foram distinguidas, em Santa
Maria da Feira, com o estatuto PME Excelência 2014, um selo de reputação criado pelo IAPMEI para discriminar
positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económico-financeiros,
criando condições de visibilidade acrescida a um segmento empresarial com contributos ativos para a economia e
o emprego nacionais.
In Geice FM Online - 30-01-2015

Viana do Castelo tem 39 das 1845 PME Excelência 2014
O distrito de Viana do Castelo tem 39 das 1845 PME Excelência 2014, um selo de reputação criado pelo IAPMEI
para discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económicofinanceiros.
In Jornal C - O Caminhense Online - 30-01-2015

PME´s Excelência
No distrito de Viseu foram distinguidas 66 empresas, no ano de 2014, com o prémio PME Excelência, atribuído
pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação..
In Jornal do Centro - 30-01-2015

«Construções 13 de Agosto, Lda.» distinguida PME Excelência 2014
BOTICAS «Construções 13 de Agosto, Lda..
In Notícias de Barroso - 30-01-2015

15 PME Excelência no concelho
15 PME Excelência no concelhoSão 15 as empresas do concelho de Ourém as distinguidas com o estatuto PME
Excelência 2014, do IAPMEI, para discrimina r positivamente as empresas que anualmente apresentam os
melhores desempenhos económico-financeiros.
In Notícias de Ourém - 30-01-2015

Resumo Semanal de 26 a 30 de Janeiro de 2015
Educação tem que ser uma prioridade de todos Avelino Meneses, Secretário Regional da Educação e Cultura
esteve na Graciosa, na tarde de Sexta-feira e Sábado, para visitar, pela primeira vez, os organismos dependentes
da sua secretaria na ilha.
In Rádio Graciosa Online - 30-01-2015

Empresas da região distinguidas com PME Líder 2014
29 Jan, 2015 O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) atribuiu o estatuto de PME Líder 2014
a 77 empresas da região..
In Região de Cister Online - 30-01-2015

FAJUDIS está no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social
Em 21 de janeiro a FAJUDIS - Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém foi contemplada, na
Fundação Calouste Gulbenkian, com o reconhecimento público do projeto «Impulsos de Mudança» como ES+
(Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social) selecionada no âmbito do projeto MIES
Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social.
In Região de Rio Maior - 30-01-2015

Construções 13 de Agosto distinguida com o estatuto PME Excelência 2014
In Voz de Chaves (A) - 30-01-2015

AG da Portugal Ventures confirma Marco Fernandes para a liderança da instituição
A assembleia-geral realizada esta manhã nomeou Marco Fernandes para a liderança da Portugal Ventures, sabe o
Negócios..
In Aicep Portugal Global Online - 29-06-2015

Homenagens marcam dia de feriado municipal
André Filipe Pereira São Pedro do Sul assinala hoje o seu feriado municipal, naquele que é também o último dos
quatro dias das “Festas da Cidade”..
In Diário de Aveiro - 29-06-2015

Homenagens e inaugurações em S. Pedro do Sul
André Filipe Pereira S..
In Diário de Coimbra - 29-06-2015

Homenagens e inaugurações marcam feriado municipal
André Filipe Pereira São Pedro do Sul assinala hoje o seu feriado municipal, naquele que é também o último dos
quatro dias das ‘Festas da Cidade’..
In Diário de Viseu - Concelhos - 29-06-2015

Aicep e Iapmei promovem junto de empresas linha de crédito para Angola | Negócios: Empresas |
Dinheiro Digital
HOJE às 15:34 As agências IAPMEI e AICEP vão contactar no início desta semana empresas portuguesas que
exportam ou estão em processo de internacionalização para Angola para dinamizar a linha de crédito para aquele
país, disse hoje à Lusa fonte governamental.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 29-06-2015

FIAPAL assinalou 12.º aniversário com debate sobre sistema de incentivos Portugal 2020
Junho 29, 2015 O FIAPAL promoveu no passado dia 25 de junho, na Casa da Baía, em Setúbal, mais um almoçodebate, desta vez sobre o Sistema de Incentivos do Portugal 2020, que, tal como o nome indica, teve como
objetivo dar a conhecer as oportunidades e obrigações do empreendedor face ao sistema de incentivos,
estabelecido no âmbito do Portugal 2020.
In Distrito Online - 29-06-2015

IAPMEI e AICEP querem que PME com ligações a Angola adiram à linha de 500 milhões | Económico
IAPMEI e AICEP iniciam campanha junto de empresas para dinamizar linha de crédito para Angola As agências
IAPMEI e AICEP vão contactar no início desta semana empresas portuguesas que exportam ou estão em processo
de internacionalização para Angola para dinamizar a linha de crédito para aquele país, disse hoje à Lusa fonte
governamental.
In Económico Online - 29-06-2015

Portugal Ventures confirma Marco Fernandes
In Negócios - 29-06-2015

IAPMEI e AICEP iniciam campanha junto de empresas para dinamizar linha de crédito para Angola
29 de Junho de 2015, às 14:44 As agências IAPMEI e AICEP vão contactar no início desta semana empresas
portuguesas que exportam ou estão em processo de internacionalização para Angola para dinamizar a linha de
crédito para aquele país, disse hoje à Lusa fonte governamental.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 29-06-2015

IAPMEI faz atendimento descentralizado em Silves
O IAPMEI, em parceria com o CLA de Silves da Universidade Aberta, realizará no dia 2 de julho, o Dia do
Atendimento Descentralizado..
In Terra Ruiva Online - 29-06-2015

A inovação como factor transversal do sucesso
O programa está em grande medida vocacionado para promover a inovação..
In Aicep Portugal Global Online - 29-05-2015

Adega da Vidigueira recebe selo PME Líder e dois prémios
A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito foi galardoada nos últimos dias com o selo PME Líder e viu dois
dos seus vinhos ganhar no concurso "Uva de Ouro 2015"..
In Correio Alentejo Online - 29-05-2015

"A inovação é um instrumento fundamental para a competitividade das empresas"
O ministro-Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, anunciou, na passada quinta-feira,
dia 21, durante o Fórum Inovação e Empreendedorismo, organizado pela Nersant, que o Governo conta executar
5% do Portugal 2020 já este ano.
In Correio do Ribatejo - 29-05-2015

Empresários querem apressar lançamento do Banco de Fomento
Financiamento A nova instituição é esperada com urgência pelos empresários..
In Diário Económico - 29-05-2015

A inovação como factor transversal do sucesso
O programa está em grande medida vocacionado para promover a inovação..
In Económico Online - 29-05-2015

Garantia mútua já viabilizou 20,7 mil milhões de investimentos
São quatro as Sociedades de garantia mútua: Norgarante, Lisgarante, Garval e Agrogarante..
In Económico Online - 29-05-2015

Negócios de centenas de milhares de euros
In Flash - 29-05-2015

Adega da Vidigueira recebe selo PME Líder e dois prémios
29 Mai 2015 A Adega Cooperativa de Vidigueira, Cuba e Alvito foi galardoada nos últimos dias com o selo PME
Líder e viu dois dos seus vinhos ganhar no concurso "Uva de Ouro 2015"..
In Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. Online - 29-05-2015

AEVM organiza sessão de esclarecimento
In Jornal de Amarante - 29-05-2015

Dia Aberto ao Conhecimento no Instituto Empresarial do Tâmega
In Jornal de Amarante - 29-05-2015

Abriu a "peça (criativa) que faltava" à Startup Lisboa. O Centro de Inovação da Mouraria
empreendedorismo Nasceu um centro de inovação onde antes se fazia azeite, na Mouraria..
In Observador Online - 29-05-2015

Adega de Vidigueira com selo PME Líder 2015
- 29/05/2015 - 00:00 A Adega Cooperativa de Vidigueira foi galardoada com o selo PME Líder 2015..
In Rádio Pax Online - 29-05-2015

Coligação para empregos digitais em Portugal
Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital será formalizada esta quarta-feira..
In ComputerWorld Online - 29-04-2015

FCT quer mais empregos digitais
30..
In Expresso Online - Emprego Online - 29-04-2015

Crédito Agrícola presta homenagem a empresas clientes
JORNAL DAS CALDAS O Crédito Agrícola homenageou as empresas suas clientes que se destacaram em 2014 com
o estatuto PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a competitividade e crescimento da
economia portuguesa, entre as quais estiveram empresas da região Oeste.
In Jornal das Caldas - 29-04-2015

SIRL é exemplo “empreendedor” que deve ser replicado no país
Rosette Marques A SIRL, cuja nova unidade de produção foi inaugurada ontem na Zona Industrial de Penela, é um
exemplo de dinamismo, de excelência, de inovação tecnológica e de capacidade de transformar obstáculos em
desafios.
In Diário de Coimbra - 29-03-2015

AEP na Enterprise Europe Network
A AEP passa a integrar a Enterprise Europe Network, a maior rede europeia de informação e aconselhamento às
empresas..
In AEP - Associação Empresarial de Portugal Online - 29-01-2015

Concurso de Ideias - Stand Up Idea
Tavira, 29 Jan (Rádio Horizonte Algarve) O Concurso de Ideias - Stand Up Idea, que pretende premiar os jovens
mais inovadores, tem candidaturas abertas até ao próximo dia 6 de fevereiro..
In Algarve Notícias Online - 29-01-2015

Guarda com mais empresas PME Excelência
29-01-2015 O número de empresas galardoadas aumentou este ano, a região tem agora um total de 30 empresas
de excelência..
In Beira.pt Online - 29-01-2015

Balanças Marques distinguida com o Estatuto PME Excelência 2014 - Braga TV
Balanças Marques distinguida com o Estatuto PME Excelência 2014Braga TVA Balanças Marques, empresa do
Grupo José Pimenta Marques, orgulha-se de ter sido distinguida com o Estatuto PME Excelência 2014, pelo
IAPMEI, no passado dia 26 de Janeiro.
In Braga TV Online - 29-01-2015

Região Centro tem 594 empresas com o prémio de excelência
In Campeão das Províncias - 29-01-2015

Tapeçarias Ferreira de Sá recebe estatuto "PME Excelência 2014"
In Defesa de Espinho - 29-01-2015

Boticas: Construções 13 de Agostodistinguida com o estatuto PME Excelência 2014
Qui,29 Jan 2015 A empresa botiquense Construções 13 de Agosto, Lda..
In Diário Atual Online - 29-01-2015

IAPMEI distingue 220 empresas sediadas no distrito de Braga
Aumento foi de 52 por cento face ao ano anterior IAPMEI distingue 220 empresas sediadas no distrito de Braga É
no distrito de Braga que estão concentradas 12 por cento das empresas “PME Excelência”, estatuto criado pelo
IAPMEI.
In Diário do Minho - 29-01-2015

IAPMEI distingue 220 empresas sediadas no distrito de Braga
É no distrito de Braga que estão concentradas 12 por cento das empresas "PME Excelência", estatuto criado pelo
IAPMEI..
In Diário do Minho Online - 29-01-2015

AEP é "antena" da maior rede europeia de apoio às empresas
Programa europeu fica mais acessível às PME portuguesas..
In Económico Online - 29-01-2015

Guarda com mais empresas PME Excelência
Guarda com mais empresas PME ExcelênciaO número de empresas galardoadas aumentou este ano, a região tem
agora um total de 30 empresas de excelênciaAna Eugénia InácioPME’s Excelência da regiãoGuarda (22) • Auticom
- Serviços e Comunicações, Lda.
In Interior (O) - 29-01-2015

Guarda com mais empresas PME Excelência
O distrito da Guarda conta com 22 empresas distinguidas com o estatuto PME Excelência 2014, mais sete que em
2013..
In Interior Online (O) - 29-01-2015

AIMinho renova a representação da Enterprise Europe Network - Jornal C - O Caminhense
A Associação Industrial do Minho (AIMinho) renovou a parceria com o consórcio Enterprise Europe NetworkPortugal (EEN-Portugal), ficando responsável, juntamente com os outros parceiros, pela implementação da rede
de serviços europeia em Portugal durante os próximos seis anos.
In Jornal C - O Caminhense Online - 29-01-2015

Distrito tem 161 empresas distinguidas com excelência
Crescimento de 67% a nível nacional Distrito tem 161 empresas distinguidas com excelência a84 O distrito de
Leiria tem 161 empresas distinguidas pelo IAPMEI com o estatuto de PME Excelência, um aumento significativo
em relação às 93 que na edição do ano passado o receberam.
In Jornal de Leiria - 29-01-2015

Monção: Cinco empresas distinguidas pelo IAPMEI
29 de Janeiro de 2015 12:46 Cinco empresas de Monção de diferentes setores foram distinguidas com o estatuto
de PME Excelência 2014, selo de qualidade criado pelo IAPMEI como reconhecimento pelo desempenho
económico-financeiro e pelo contributo dado à economia nacional.
In Jornal Novo Panorama Online - 29-01-2015

Cinco empresas Monçanenses distinguidas com o estatuto de PME excelência 2014
MONÇÃO - Aprovado voto de louvor na última reunião camarária..
In Local.pt Online - 29-01-2015

Loja Social de Esposende modelo de Inovação e Empreendedorismo Social
ESPOSENDE - O projeto da Loja Social de Esposende foi selecionado como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em
Inovação e Empreendedorismo Social) no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) de Portugal.
In Local.pt Online - 29-01-2015

Governo aprova alterações no sistema de indústria responsável e licenciamento único ambiental
29 Janeiro 2015, 14:51 por Sara Antunes |, Rita Faria | O Governo aprovou esta quinta-feira alterações ao
Sistema de Indústria Responsável (SIR) e o licenciamento único ambiental..
In Negócios Online - 29-01-2015

Excelência para 28 empresas do distrito
O IAPMEI- Agência para a Competitividade e Inovação distinguiu este ano 28 empresas do distrito de Castelo
Branco com o título de PME Excelência..
In Reconquista - 29-01-2015

Empresas da região distinguidas com PME Excelência 2014
regiÃo prÉmio atribuÍdo pelo iapmei empresas da região distinguidas com PMe excelência 2014 o IAPMEI
(Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) atribuiu o estatuto de PME Excelência 2014 a 77 empresas
da região.
In Região de Cister - 29-01-2015

Empresas da região distinguidas com PME Excelência 2014
29 Jan, 2015 O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) atribuiu o estatuto de PME Excelência
2014 a 77 empresas da região..
In Região de Cister Online - 29-01-2015

Boas ideias e boas notícias
In Região de Leiria - 29-01-2015

Leiria é o quarto concelho com mais PME Excelência
In Região de Leiria - 29-01-2015

NERSANT BUSINESS 2014 , III Encontro Internacional de Negócios
No primeiro dia de trabalhos foram realizadas cerca de 600 reuniões de negócio entre os mais de 100
empresários estrangeiros presentes e os empresários portugueses..
In Ribatejo - 29-01-2015

Eticadata. Novamente PME Excelência
January 29th, 2015 | A eticadata software, empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão, foi
distinguida uma vez mais pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento,
com o Estatuto, na cerimónia que decorreu a 26 de Janeiro no Europarque, Santa Maria da Feira.
In Turbo Online - Turbo Oficina Online - 29-01-2015

Passaporte Emprego 3i gera oportunidades
Passaporte Emprego 3i gera oportunidades Foram apresentados esta semana os resultados do Projecto
Passaporte Emprego 3i no Conselho Empresarial do Centro\Câmara de Comércio e Indústria do Centro
(CEC/CCIC).
In Diário de Coimbra - 28-06-2015

Apoio à internacionalização
Banco Popular PARA APOIAR AS EMPRESAS nos seus negócios, o Banco Popular dispõe de uma oferta vasta de
produtos e serviços, garantindo um nível de serviço de excelência, que permite em poucas horas aos clientes,
assegurar uni negócio em geografias tão distantes como Estados Unidos, Ásia ou Médio Oriente.
In Aicep Portugal Global Online - 28-05-2015

"Perdas efectivas da SPGM ficaram 40% abaixo do previsto em 2014" - Entrevista a José Fernando
Figueiredo
In Diário Económico - Conferências - 28-05-2015

Adega de Vidigueira galardoada com selo PME Líder 2015
A Adega Cooperativa de Vidigueira comemora este mês o 55º aniversário, e o presente não poderia ser mais
adequado, pois foi-lhe recentemente atribuído o estatuto de PME Líder 2015..
In Epicur Online - 28-05-2015

Ministro do Ambiente, Jorge Moreira da Silva esteve em Vila Viçosa para visitar empresas de extração e
transformação do mármore (c/som e fotos)
O ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia, Jorge Moreira da Silva, esteve esta quarta-feira,
dia 27 de maio, no Alentejo..
In Rádio Campanário Online - 28-05-2015

Adega de Vidigueira galardoada com selo PME Líder no seu 55º aniversário
A Adega Cooperativa de Vidigueira comemora este mês o 55º aniversário, e o presente não poderia ser mais
adequado, pois foi-lhe recentemente atribuído o estatuto de PME Líder 2015..
In Revista de Vinhos Online - 28-05-2015

Adega de Vidigueira galardoada com selo PME Líder 2015
A Adega Cooperativa de Vidigueira comemora este mês o 55º aniversário, e o presente não poderia ser mais
adequado, pois foi-lhe recentemente atribuído o estatuto de PME Líder 2015..
In Tudo Sobre Rodas Online - Cardápio Online - 28-05-2015

Quem morde assim é tubarão
In Visão - 28-05-2015

Portugal vai ter coligação para estimular empregos nas TIC
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia vai coordenar este novo grupo de trabalho que envolve um total de 18
entidades, públicas e privadas..
In Aicep Portugal Global Online - 28-04-2015

Notas sobre o SIREVE - por Nuno Gundar da Cruz
O SIREVE constitui um procedimento que visa promover a recuperação extrajudicial de empresas, através da
celebração de um acordo entre a empresa e todos ou alguns dos seus credores, que viabilize a sua recuperação e
assegure a sua sustentabilidade.
In Invest Online - 28-04-2015

Portugal pretende dar mais emprego nas TIC | Mais Superior
Uma meta objetivada para 2020, pretende que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, entidade que vai
coordenar este novo grupo de trabalho envolva um total de 18 entidades públicas e privadas, tendo a finalidade
de dar resposta à falta de profissionais na área das TIC.
In Mais Superior Online - 28-04-2015

Parecer pedido um dia antes da AG
In Negócios - 28-04-2015

Bresimar Automação volta a ser premiada
“Bresimar Automação” volta a ser premiada Distinção Empresa com sede em Aveiro conseguiu manter o 1..
In Diário de Aveiro - 28-02-2015

Editorial - São as PME que estão a tirar o país da crise
A distinção das PME Excelência ontem concretizada enche-nos de satisfação e de orgulho..
In Diário de Coimbra - 28-02-2015

"Trabalho e audácia das PME" ajudaram a salvar Portugal
Homenagem Diário de Coimbra homenageou as 114 PME Excelência da região..
In Diário de Coimbra - 28-02-2015

Balanças Marques distinguida com o Estatuto PME Excelência 2014
A, empresa do Grupo José Pimenta Marques, orgulha-se de ter sido distinguida com o Estatuto PME Excelência
2014, pelo IAPMEI, no passado dia 26 de Janeiro..
In Aicep Portugal Global Online - 28-01-2015

AIMinho renova por mais seis anos a representação da Enterprise Europe Network
A renovou, recentemente, aparceria com o consórcio Enterprise Europe Network-Portugal (EEN-Portugal),
ficando responsável, juntamente com os outros parceiros, pela implementação da rede de serviços europeia em
Portugal durante os próximos seis anos.
In Aicep Portugal Global Online - 28-01-2015

eticadata software é PME Excelência 2014
A, empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão, foi distinguida uma vez mais pelo IAPMEI -

Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento,com o Estatuto, na cerimónia que decorreu
a 26 de Janeiro no Europarque, Santa Maria da Feira.
In Aicep Portugal Global Online - 28-01-2015

Empresas, internacionalização e financiamentos
> Portalegre João Trindade > A Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) em
parceria com a Nerpor promoveram na tarde de quarta-feira, dia 21, um workshop subordinado ao tema
"Internacionalização: Mercados e Financiamento".
In Alto Alentejo - 28-01-2015

Nortravel distinguida como PME Excelência 2014
A Nortravel anunciou ter sido distinguida como PME Excelência 2014 pelo IAPMEI "pela qualidade do seu
desempenho e perfil de risco"..
In Ambitur.pt - 28-01-2015

Viana duplica número de empresas PME Excelência
VIANA DO CASTELO | Redacção | O número de empresas PME Excelência em Viana do Castelo praticamente
duplicou em relação ao ano anterior, passando de 20 para 39..
In Correio do Minho - 28-01-2015

Loja Social de Esposende modelo de Inovação e Empreendedorismo Social
2015-01-28 autor O projeto da Loja Social de Esposende foi selecionado como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em
Inovação e Empreendedorismo Social) no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) de Portugal.
In Correio do Minho Online - 28-01-2015

Coimbra com menos de 10 produtos no “Portugal Sou Eu”
Coimbra com menos de 10 produtos no “Portugal Sou Eu” Economia Cerâmica e pedras ornamentais são sectores
com forte potencial para conquistar qualificação Patrícia Isabel Silva Dos 3100 produtos com o selo “Portugal Sou
Eu”, poucos são os que têm origem em Coimbra, que conta com menos de 10 empresas ou produtos qualificados.
In Diário de Coimbra - 28-01-2015

29 empresas açorianas nas PME Excelência mas valor cresceu menos que a média nacional
A flexibilização que o IAPMEI introduziu este ano nos critérios de acesso ao Estatuto PME Excelência permitiram
que na listagem referente ao ano de 2014 os Açores tenham 29 empresas nesse estatuto.
In Diário dos Açores - 28-01-2015

29 empresas açorianas nas PME Excelência mas valor cresceu menos que a média nacional
Publicado em 28-01-2015 A flexibilização que o IAPMEI introduziu este ano nos critérios de acesso ao Estatuto
PME Excelência permitiram que na listagem referente ao ano de 2014 os Açores tenham 29 empresas nesse
estatuto.
In Diário dos Açores Online - 28-01-2015

Premiada excelência com sede na Terceira
A empresa terceirense Susiarte foi a vencedora do estatuto PME Excelência ’14, um prémio outorgado pelo
Instituto de Apoio a Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), com o apoio de várias entidades
bancárias nacionais, e que regista o mérito das pequenas e médias empresas que apresentam os melhores
resultados no universo das PME Líder portuguesas.
In Diário Insular - 28-01-2015

Loja Social de Esposende modelo de Inovação e Empreendedorismo Social
Quarta, 28 Janeiro 2015 15:14 O projeto da Loja Social de Esposende foi selecionado como ES+ (Iniciativa de Alto
Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social) no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) de
Portugal.
In Esposende Rádio Online - 28-01-2015

Investel distinguida como PME Excelência pelo quinto ano consecutivo
A Investel – Investimentos Hoteleiros, Lda, de Castelo Branco, foi galardoada, pelo quinto ano consecutivo, com o
estatuto de PME Excelência..
In Gazeta do Interior - 28-01-2015

eticadata software é PME Excelência 2014
LISBOA - A eticadata software, empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão, foi distinguida
uma vez mais pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, com o Estatuto

PME EXCELÊNCIA, na cerimónia que decorreu a 26 de Janeiro no Europarque, Santa Maria da Feira.
In Local.pt Online - 28-01-2015

241 PME do Turismo distinguidas como PME Excelência 2014 pela qualidade dos seus desempenhos
económico-financeiros
Foram distinguidas 241 empresas do Turismo com o Estatuto PME Excelência 2014, num universo de 1..
In PlanetAlgarve Online - 28-01-2015

Hotel Avenida Palace distinguido como PME Excelência 2014 | Publituris
28 de Janeiro de 2015 às 10:25 por O Hotel Avenida Palace, em Lisboa, foi distinguido em 2014 com o "Estatuto
PME Excelência" pelo quarto ano consecutivo..
In Publituris Online - 28-01-2015

Rádio Elvas - Notícias da manhã de quarta-feira, dia 28
2015-01-28 08:23 Notícias da manhã de quarta-feira, 27 de janeiro, na Rádio ELVAS, com edição de Andreia Claro
e os seguintes temas em destaque: - Empresas elvenses recebem distinção de "PME Excelência 2014" pelo
IAPMEI; - Nuno Mocinha na sessão de abertura da Feira Internacional de Turismo, em Madrid; - cem novas drogas
surgiram em Portugal, em 2014; - e Centro Humanitário da Cruz Vermelha de Elvas tem nova direção.
In Rádio Elvas Online - 28-01-2015

Rádio Elvas - Alempack e JC Guerreiro distinguidas com PME Excelência 2014
A Alempack, situada em Elvas, foi uma das empresas portuguesas que receberam a distinção de PME Excelência
2014, uma marca registada do IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, e
que se traduz num estatuto de qualificação empresarial deste organismo.
In Rádio Elvas Online - 28-01-2015

Empresa "Filnor" distinguida com PME Excelência 2014
1845 empresas representativas de vários setores de atividade de Norte a Sul do país foram distinguidas a 26 de
Janeiro, em Santa Maria da Feira, com o estatuto PME Excelência 2014, um selo de reputação criado pelo IAPMEI
para discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económicofinanceiros, criando condições de visibilidade acrescida a um segmento empresarial com contributos ativos para a
economia e o emprego nacionais.
In Rádio Graciosa Online - 28-01-2015

Anadia: Município premiado pelas "Leituras sem idade"
O projeto "Leituras sem Idade", da Câmara Municipal de Anadia, foi distinguido com a certificação "Iniciativa de
Elevado Potencial de Empreendedorismo Social", no âmbito do Projeto MIES - Mapa de Inovação e
Empreendedorismo Social em Portugal, em cerimónia que decorreu, no passado dia 21 de janeiro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
In Região Bairradina Online - 28-01-2015

Três projetos aguedenses reconhecidos
Três projetos de instituições aguedenses foram reconhecidos como ES+ (Iniciativa de AltoPotencial em Inovação e
Empreendedorismo Social), pelo conselho académico e científico do MIES - Mapa de Inovação e
Empreendedorismo SocialTrês projetos de instituições aguedenses foram reconhecidos como ES+ (Iniciativa de
Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social), pelo conselho académico e cientí? co do MIES - Mapa
de Inovação e Empreendedorismo Social ? INOVAÇÃO SOCIAL Os projetos distinguidos foram o Átomo, programa
de educação afetivo-sexual da CERCIAG - Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas de
Águeda; OPÁ – Orquestra Percussiva de Águeda da d´Orfeu e o parque botânico de Vale Domingos, da Junta de
Freguesia de Águeda/Câmara Municipal de Águeda.
In Região de Águeda - 28-01-2015

Novos Universos no "Portugal Sou Eu"
O "Portugal Sou Eu" promove uma sessão de apresentação do programa aos setores dos Serviços, Comércio e
Restauração na próxima sexta-feira, dia 30 de janeiro, às 11h30 horas, no Auditório da APDL - Administração dos
Portos do Douro e Leixões, em Leça da Palmeira.
In RH Turismo Online - 28-01-2015

Estatuto de excelência
"Filnor" entre as melhores do país A "Organizações Filnor" está entre as 1845 empresas distinguidas com o
Estatuto PME Excelência 2014, um instrumento de reputação criado pelo IAPMEI, que visa sinalizar as pequenas e
médias empresas com perfis de desempenho superiores.

In RTP Online - 28-01-2015

Balanças Marques distinguida com o Estatuto PME Excelência 2014
28/1/2015 A Balanças Marques, empresa do Grupo José Pimenta Marques, orgulha-se de ter sido distinguida com
o Estatuto PME Excelência 2014, pelo IAPMEI, no passado dia 26 de Janeiro..
In TV do Minho - TV do Minho Online - 28-01-2015

Cinco empresas de Monção de diferentes setores foram distinguidas com o estatuto de PME Excelência
2014
1/28/2015 Aprovado voto de louvor na última reunião camarária..
In TV do Minho - TV do Minho Online - 28-01-2015

Inovação e Empreendedorismo Social em debate
A Câmara Municipal de Esposende organiza, no dia 2 de Junho, pelas 14 horas, na Casa da Juventude, um
workshop sobre ‘Inovação e Empreendedorismo Social’, que será orientado pelo IES-Social Business School, a
primeira escola de negócios orientada para estas áreas.
In Correio do Minho - 27-05-2015

Associação Empresarial de Vila Meã esclarece sobre o Portugal 2020
27/05/2015 A Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM) realiza, no sábado, uma sessão de esclarecimento
sobre os Apoios do Novo Quadro Comunitário - Portugal 2020, para dar a conhecer o novo ciclo de fundos
comunitários, anunciou fonte da autarquia.
In Tâmegasousa.pt Online - 27-05-2015

"Nota-se que em Vila Franca há mais investimento no comércio" - Entrevista a João Paulo Range
In Voz Ribatejana - 27-05-2015

"Deve haver uma fusão da AICEP com o IAPMEI"
O ex-secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação defende a diminuição do número
de entidades públicas com que as empresas têm de interagir, seja na perspectiva do financiamento e das
actividades do IAPMEI, seja na área da internacionalização, que está a cargo da AICEP.
In Aicep Portugal Global Online - 27-04-2015

Assembleia-geral da Portugal Ventures suspensa
Falta de visto da CReSAP leva a remarcação da AG..
In ComputerWorld Online - 27-04-2015

Câmara da Feira e IAPMEI reforçam cooperação
Câmara da Feira e IAPMEI reforçam cooperação O Município de Santa Maria da Feira e o IAPMEI – Agência para a
Competitividade e Inovação assinaram um protocolo que visa a cooperação activa entre ambas as entidades.
In Correio da Feira - 27-04-2015

Câmara da Feira e IAPMEI reforçam cooperação
Publicado em 27 de Abril de 2015..
In Correio da Feira Online - 27-04-2015

18 entidades juntam-se para criar a Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital
27/04/2015 16:36 A Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital vai ser oficialmente constituída nesta
quarta-feira e resulta da colaboração entre quase duas dezenas de entidades públicas e privadas.
In Exame Informática Online - 27-04-2015

InovArraiolos finalista no concurso nacional INOVA - Estarreja
Estarreja continua a dar cartas na área do empreendedorismo..
In MetroNews Online - 27-04-2015

Estado suspende assembleia-geral da Portugal Ventures
27 Abril 2015, 14:54 por António Larguesa | A polémica eleição da nova administração da capital de risco pública,
liderada por Epifânio da Franca, foi adiada pelo IAPMEI e pela Direcção-Geral do Tesouro e Finanças, já que a
nomeação exige o visto prévio da CReSAP.
In Negócios Online - 27-04-2015

D´Lírius Azuis recebe PME Excelência 2014
O D’Lírius Azuis - Motéis de Portugal foi distinguido como PME Excelência 2014 pela qualidade do seu
desempenho e perfil de risco..

In Record - 27-04-2015

Portugal vai ter coligação para estimular empregos nas TIC
A Fundação para a Ciência e a Tecnologia vai coordenar este novo grupo de trabalho que envolve um total de 19
entidades, públicas e privadas..
In Sapo Online - Sapo Tek Online - 27-04-2015

Iapmei distingue empresas de Odemira
In Diário do Alentejo - 27-03-2015

Seminário sobre ´Mercado das Tintas´ decorre no Luso.
A Associação Portuguesa de Tintas (APT) promove esta sexta-feira um debate sobre o 'Mercado das Tintas'..
In Rádio Terra Nova Online - 27-03-2015

Segredo da Beesweet é aprender com os melhores
Ana Pais e Carla Pereira são as mentoras da Beesweet..
In Ver Portugal Online - 27-03-2015

Segredo da Beesweet é aprender com os melhores - VerPortugal
Data de Publicação: 2015-03-27 Ana Pais e Carla Pereira são as mentoras da Beesweet..
In Ver Portugal Online - 27-03-2015

Tributo às PME Excelência
Tributo às PME Excelência Distinção Diário de Coimbra junta as melhores 114 Pequenas e Médias Empresas O
Casino Figueira acolhe esta noite a Gala das PME Excelência..
In Diário de Coimbra - 27-02-2015

Excelência de 114 empresas
In Diário de Coimbra - Empresas - 27-02-2015

Premiar os melhores
O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) atribuiu este ano o estatuto PME
Excelência a 1845 empresas, num acréscimo de 67% relativamente ao número de distinções entregues no ano
anterior.
In Diário de Coimbra - Empresas - 27-02-2015

Selo de reconhecimento para provar desempenho superior das empresas
O objectivo do IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação), da Banca e do Turismo
de Portugal é simples: os melhores desempenhos devem ser premiados, dando visibilidade a quem, em período
conturbado da economia nacional — e até global soube ultrapassar obstáculos e dar o seu contributo ao
desenvolvimento económico do país.
In Diário de Coimbra - Empresas - 27-02-2015

Região tem 439 "líderes"
In Diário de Coimbra - Empresas - 27-02-2015

Grande desafio das empresas é manter a competitividade num mercado global - Entrevista a Miguel Cruz
PME têm feito um esforço notável de investimento em factores de competitividade, diz o presidente do IAPMEI
(Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação), Miguel Cruz, que, satisfeito com o
desempenho das empresas num quadro macroeconómico menos favorável (patente no número de PME
Excelência 2014), considera que o grande objectivo agora é conseguir ter mais empresas que consigam abordar
com sucesso mercados internacionaisO universo das PME Excelência registou em 2014 uma subida de 67% em
relação ao ano anterior.
In Diário de Coimbra - Empresas - 27-02-2015

Feira de emprego
Escrito por Jornal A Guarda..
In Jornal A Guarda Online - 27-02-2015

ACRAL esclarece empresas sobre medida "Comércio Investe" | Jornal do Algarve
In Jornal do Algarve Online - 27-02-2015

Quatro empresas recebem distinção «PME Excelência»
odemira quaTro empresas recebem disTinÇÃo “pme excelÊncia” n O IAPMEI, em conjunto com os principais

bancos a operar no país e a Turismo de Portugal, atribuiu a quatro empresas de Odemira o estatuto de “PME
Excelência 2014”.
In Jornal Sudoeste - 27-02-2015

Editorial - Pelo Sudoeste que todos desejamos
Pelo Sudoeste que todos desejamos n A CIMAL – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral apresenta no
início da próxima semana a estratégia de desenvolvimento a implementar na região até 2020, ano em que
termina o novo quadro de apoio comunitário.
In Jornal Sudoeste - 27-02-2015

Agenda
In Negócios - 27-02-2015

Dez anos de prémio PME Inovação COTEC-BPI, com apoio do jornal Público
Criada em 2003, a COTEC Portugal é, sem surpresa, um espaço onde se junta muito do que há de melhor na
economia portuguesa..
In Público - PME Inovação - 27-02-2015

Penafiel : cidade há 245 anos ...
pENAFIEL: CIDADE Há 245 ANOS..
In Verdadeiro Olhar (O) - 27-02-2015

Empresas distinguidas como PM E Excelência 2014 recebem Medalhas de Mérito Municipal
Empresas distinguidas Adelaide de Sousa Ferreira, Lda..
In Verdadeiro Olhar (O) - 27-02-2015

Câmara promove sessão de esclarecimentos sobre os apoios ao comércio tradicional
In Voz de Chaves (A) - 27-02-2015

Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba
A Câmara Municipal de Palmela promove, a 5 de fevereiro, através do GAEPI - Gabinete de Apoio às Empresas e
Promoção do Investimento, uma sessão de trabalho para empresários, denominada "Oportunidades de
Investimento em Cuba".
In Aicep Portugal Global Online - 27-01-2015

São cada vez mais as PME Excelência. Num ano, cresceram 67%
Existem 1845 empresas portuguesas que são as "melhores das melhores", mais 67% das que existiam no ano
passado..
In Aicep Portugal Global Online - 27-01-2015

Distrito de Braga destaca-se com mais PME s excelência
COM 220 EMPRESAS distinguidas como PME Excelência, o distrito de Braga destaca-se com um maior número de
empresas com resultados acima da média nacional..
In Correio do Minho - 27-01-2015

Distrito de Braga destaca-se com mais PME´s excelência
2015-01-27 autor O número de empresas PME Excelência em Braga aumentou 52%, acompanhando o aumento a
nível nacional que foi de 67%..
In Correio do Minho Online - 27-01-2015

IAPMEI quer isenção de taxas para tirar portão
IAPMEI quer isenção de taxas para tirar portão111 O executivo municipal de Coimbra negou ontem a isenção de
taxas, solicitada pelo IAPMEI, para a execução de obras que visam o cumprimento de uma deliberação da Câmara
de julho de 2014.
In Diário As Beiras - 27-01-2015

Enterprise Europe Network reforça rede de parceiros em Portugal
Enterprise Europe Network reforça rede de parceiros em Portugal REDE Portugal viu recentemente aprovado pela
Comissão Europeia o novo programa de trabalho da rede de serviços Enterprise Europe Network no nosso país
para os próximos dois anos.
In Diário de Aveiro - 27-01-2015

Distrito conta com 240 "PME Excelência"
Empresas com estatuto de topo cresceu 52 por cento, em 2014..

In Diário de Aveiro Online - 27-01-2015

Mais do que dobraram as PME Excelência no país
IAPMEI registou um acréscimo de 67% face ao ano anterior e garante que a exigência não baixou..
In Diário de Coimbra Online - 27-01-2015

Distrito tem 66 empresas PME Excelência
IAPMEI distinguiu ontem 1..
In Diário de Viseu Online - 27-01-2015

Investigação de excelência made in' Portugal
IPATIMUP, IMM e AIBILI..
In Diário Económico - Indústria Farmacêutica - 27-01-2015

Abertas as candidaturas para os Prémios Europeus de Promoção Empresarial
27 de Janeiro de 2015 Já abriram as candidaturas para os 'Prémios Europeus de Promoção Empresarial', iniciativa
lançada em 2005 pela Comissão Europeia e que tem como objetivo distinguir as boas práticas de promoção do
empreendedorismo na Europa.
In InfoFranchising.pt Online - 27-01-2015

Número das empresas "excelência" cresce 67%
É um crescimento transversal a todos os setores, mantendo-se o setor industrial na frente, seguido pelo
comércio..
In Invest Online - 27-01-2015

Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba
Junto da comunidade empresarial Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba A Câmara Municipal
de Palmela promove, através do GAEPI - Gabinete de Apoio às Empresas e Promoção do Investimento, uma
sessão de trabalho para empresários, denominada "Oportunidades de Investimento em Cuba".
In Jornal do Pinhal Novo - 27-01-2015

Casa Ermelinda Freitas volta a receber PME Excelência
depois de 2012 e 2013 Casa Ermelinda Freitas volta a receber PME Excelência P elo terceiro ano consecutivo a
Casa Ermelinda Freitas recebeu o estatuto de PME Excelência..
In Jornal do Pinhal Novo - 27-01-2015

Município de Anadia premiado pelas suas "Leituras sem idade"
ANADIA - O projeto "Leituras sem Idade", da Câmara Municipal de Anadia, foi distinguido com a certificação
"Iniciativa de Elevado Potencial de Empreendedorismo Social", no âmbito do Projeto MIES - Mapa de Inovação e
Empreendedorismo Social em Portugal, em cerimónia que decorreu no passado dia 21 de janeiro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
In Local.pt Online - 27-01-2015

Mangualde com 5 empresas nas PME´s Excelência
Mangualde com 5 empresas nas PME's Excelência O IAPMEI distinguiu ontem em Stª Maria da Feira, 1845
empresas com a atribuição do estatuto PME Excelência 2014 às empresas que apresentaram os melhores
desempenhos económico-financeiros e de gestão do grupo das PME Líder.
In Mangualde Online - 27-01-2015

Trabalho social no Cartaxo com duas distinções nacionais
Dois projetos desenvolvidos no Cartaxo, na área do apoio social, foram reconhecidos como Iniciativa de Alto
Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social, numa cerimónia que decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian, no dia 21 de Janeiro.
In Ribatejo Online (O) - 27-01-2015

Susiarte recebe o Estatuto PME Excelência´14
2015-01-27 A Susiarte recebeu o Estatuto PME Excelência'14 na cerimónia de 26 de janeiro de 2015 no
Europarque, no Porto..
In RM - RevisMarket Online - 27-01-2015

Concelho de Arouca triplicou empresas ´PME Excelência´
Galardão é um selo de reputação criado pelo IAPMEI para discriminar positivamente as entidades comerciais na
altura de garantir apoios financeiros 1845 empresas representativas de vários sectores de actividade de Norte a

Sul do país foram distinguidas ontem (26 de Janeiro), no Europarque, com o estatuto PME Excelência 2014, um
selo de reputação criado pelo IAPMEI (instituto público de apoio às empresas, à competitividade e à inovação)
para discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económicofinanceiros, criando condições de visibilidade acrescida a um segmento empresarial com contributos ativos para a
economia e o emprego nacionais.
In Roda Viva Jornal Online - 27-01-2015

Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba junto da comunidade empresarial da região
A Câmara Municipal de Palmela promove, a 5 de fevereiro, através do GAEPI - Gabinete de Apoio às Empresas e
Promoção do Investimento, uma sessão de trabalho para empresários, denominada "Oportunidades de
Investimento em Cuba".
In Rostos Online - 27-01-2015

IAPMEI. Lista de empresas PME Excelência 2014 (Aftermarket)
January 27th, 2015 | A Turbo Oficina dá-lhe a conhecer a lista das empresas do setor do aftermarket, às quais foi
atribuído o estatuto de PME Excelência pelo IAPMEI..
In Turbo Online - Turbo Oficina Online - 27-01-2015

IAPMEI. PME Excelência crescem 67%
January 27th, 2015 | 1845 empresas representativas de vários setores de atividade de Norte a Sul do país foram
distinguidas a 26 de janeiro, em Santa Maria da Feira, com o estatuto PME Excelência 2014, um selo de reputação
criado pelo IAPMEI para discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores
desempenhos económico-financeiros, criando condições de visibilidade acrescida a um segmento empresarial
com contributos ativos para a economia e o emprego nacionais.
In Turbo Online - Turbo Oficina Online - 27-01-2015

Marco Fernandes vai liderar a Portugal Ventures
O executivo, que desempenhou as funções director-geral da DNA Cascais, foi eleito para a presidência do
organismo público de capital de risco..
In ComputerWorld Online - 26-06-2015

Vales Portugal 2020 com elevada procura
In Destak - 26-06-2015

Fecharam Camac a cadeado para reclamar salários
In Jornal de Notícias - 26-06-2015

AG da Portugal Ventures confirma Marco Fernandes para a liderança da instituição
26 Junho 2015, 16:22 por Ana Laranjeiro | A assembleia-geral realizada esta manhã nomeou Marco Fernandes
para a liderança da Portugal Ventures, sabe o Negócios..
In Negócios Online - 26-06-2015

IAPMEI recebeu candidaturas alentejanas no valor de 2,5 milhões de euros
- 26/06/2015 - 00:00 O IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação recebeu 88%
das candidaturas na 1..
In Rádio Pax Online - 26-06-2015

Itecons dá uma boa imagem de Coimbra e do país
In Sol - Empresas - 26-06-2015

Semana da Tecnologia do CENFIM-Trofa
O CENFIM da Trofa organizou uma série de seminários técnicos na semana de 11 a 15 de maio, em paralelo com
os concursos das profissões da Lusofonia..
In Vida Económica - Vida Económica - AIMMAP Metal - 26-06-2015

Empreender: da ideia ao negócio é o tema de hoje da Semana do Empreendedorismo
Marinha Grande Continua hoje na Marinha Grande a Semana do Empreendedorismo, uma iniciativa realizada
pela OPEN – Associação para Oportunidades Específicas de Negócio com o CENTIMFE destinada sobretudo a
empreendedores que procuram 'oportunidades'.
In Diário de Leiria - 26-05-2015

Município de Esposende organiza Workshop sobre "Inovação e Empreendedorismo Social"
ESPOSENDE - O Município de Esposende promove, no próximo dia 2 de junho, às 14h00, na Casa da Juventude,

um Workshop sobre "Inovação e Empreendedorismo Social", que será orientado pelo IES-Social Business School,
a primeira escola de negócios orientada para estas áreas.
In Local.pt Online - 26-05-2015

Amarante: AE Vila Meã promove sessão de esclarecimento sobre Portugal 2020
26/05/2015, 18:02 A Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM) irá realizar uma sessão de esclarecimento sobre
os Apoios do Novo Quadro Comunitário - Portugal 2020, no próximo sábado, 30 de maio, pelas 14h, no
Cineteatro Raimundo Magalhães, em Vila Meã.
In Verdade Online - 26-05-2015

Crédito Agrícola homenageou PME
Crédito Agrícola homenageou PME Cantanhede Crédito Agrícola reforça ligação aos clientes, com a aposta clara e
constante ao tecido empresarial O Crédito Agrícola homenageou as empresas suas clientes que se destacaram
em 2014 com o estatuto PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a competitividade e
crescimento da economia portuguesa, entre as quais estiveram várias empresas do distrito de Coimbra.
In Diário de Coimbra - 26-04-2015

Portugueses compram cada vez mais nacional
Fotografia de Daniel Rocha (retirada de publico..
In Gazeta do Rossio Online - 26-04-2015

Câmara da Feira e IAPMEI reforçam cooperação
SANTA MARIA DA FEIRA - O Município de Santa Maria da Feira e o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação assinaram um protocolo que visa a cooperação ativa entre ambas as entidades..
In Local.pt Online - 26-04-2015

"Deve haver uma fusão da AICEP com o IAPMEI"
26 Abril 2015, 21:30 por António Larguesa | O ex-secretário de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e
Inovação defende a diminuição do número de entidades públicas com que as empresas têm de interagir, seja na
perspectiva do financiamento e das actividades do IAPMEI, seja na área da internacionalização, que está a cargo
da AICEP.
In Negócios Online - 26-04-2015

Há soluções e apoios para empresas terem eficiência energética
Competitividade..
In Diário de Notícias - 26-03-2015

Famalicão Made In cria gabinete dedicado às indústrias criativas
In Opinião Pública - 26-03-2015

Temos 42 Empresas Líder no concelho de Santarém
MÉRITO O estatuto PME Líder foi atribuído este ano a 305 empresas do distrito de Santarém, entre as quais
foram distinguidas 42 no concelho de Santarém, mais 6 do que no ano passado..
In Ribatejo - 26-03-2015

Seilimp quer apostar em novos mercados
In Terras da Beira - 26-03-2015

Acral esclarece medida Comércio Investe
Acral esclarece medida Comércio Investe A Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (Acral), em
parceria com a Agência para a Competitividade e Inovação (Iapmei), vai promover diversas sessões de
esclarecimento sobre a medida Comércio Investe, na primeira semana de março, nos vários concelhos algarvios.
In Barlavento - 26-02-2015

Arrisca C distingue ideia de negócio do ISEC
Os vencedores do concurso de empreendedorismo “Arrisca C” foram conhecidos a semana passada, numa sessão
que contou com a presença do surfista norte-americano Garrett McNamara..
In Campeão das Províncias - 26-02-2015

Exemplos da excelência na região Centro
São 77, as PME Excelência 2014, no distrito de Coimbra..
In Diário As Beiras - PME Excelência - 26-02-2015

Ser referência a nível nacional

Coimbralab - Lab..
In Diário As Beiras - PME Excelência - 26-02-2015

DIÁRIO AS BEIRAS e Caixa Geral de Depósitos ao lado de todas as PME Excelência 2014
DIÁRIO AS BEIRAS e Caixa Geral de Depósitos ao lado de todas as PME Excelência 2014Das 77 empresas PME,
foram onze as que ainda não receberam o prémio do DIÁRIO AS BEIRAS, patrocinado pela Caixa Geral de
Depósitos.
In Diário As Beiras - PME Excelência - 26-02-2015

Sessão de esclarecimento sobre o Comércio Investe
LOUSÃA Câmara Municipal da Lousã e a Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o IAPMEI, vão
promover, no dia 3 de Março, terçafeira, pelas 14h00, no auditório da Biblioteca Municipal Comendador
Montenegro, uma sessão de esclarecimento sobre a medida “Comércio Investe”.
In Diário de Coimbra - 26-02-2015

PSD acusa PS de criticar trabalho de instituições de Braga
O PSD de Braga acusou ontem a Concelhia do PS de andar «desorientada e ainda não ter percebido os novos
tempos», na sequência das críticas que dirigiu ao Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico.
In Diário do Minho - 26-02-2015

Programa incentiva investimento
Ò comércioProGrAMA inCEntivA invEstiMEnto“Comércio Investe” foi o título da sessão de esclarecimento que a
ACIMG e o IAPMEI dinamizaram na noite da passada segunda-feira, dia 23, nas instalações da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais de Leiria.
In Jornal da Marinha Grande - 26-02-2015

Comércio a retalho tradicional tem 20 milhões para se modernizar
Programa de apoio foi apresentado em Leiria Comércio a retalho tradicional tem 20 milhões para se modernizar
Raquel de Sousa Silva raquel..
In Jornal de Leiria - 26-02-2015

Distrito de Castelo Branco com 28 empresas PME Excelência
In Jornal do Fundão - Economia Regional - 26-02-2015

Opensoft distinguida com Prémio PME Excelência 2014
Quinta-feira, Fevereiro 26, 2015 10:10 am 1k A Opensoft foi distinguida, pelo IAPMEI, com o estatuto de PME
Excelência 2014..
In Leak Online - 26-02-2015

Opensoft distinguida com Prémio PME Excelência 2014
LISBOA - A Opensoft, empresa portuguesa especializada no desenvolvimento de soluções tecnológicas à medida,
foi distinguida, pelo IAPMEI, com o estatuto de PME Excelência 2014..
In Local.pt Online - 26-02-2015

Sessão de esclarecimento para o tecido empresarial
In Notícias de Vouzela - 26-02-2015

Jaime Oculista: a honestidade e profissionalismo em primeiro lugar
In Opinião Pública - Empresas - 26-02-2015

Talho Três Silvas: qualidade, preço e atendimento
In Opinião Pública - Empresas - 26-02-2015

Empresas famalicenses mostram o seu valor
In Opinião Pública - Empresas - 26-02-2015

"A Nhclima sem os seus trabalhadores não é nada"
In Opinião Pública - Empresas - 26-02-2015

PME Excelência 2014
In Terras da Beira - 26-02-2015

Motor de arranque
In Visão - Visão 7 Lisboa e Sul - 26-02-2015

Cada PME pode receber apoio em investimento até 100 mil euros para internacionalização em Angola e
Moçambique
2015-01-26 | em As fileiras sectoriais da região de Portalegre, as oportunidades empresariais em Angola e
Moçambique e as formas de aceder a estes mercados, os instrumentos de financiamento à internacionalização e
as novas soluções para financiar as empresas foram os temas abordados no workshop "Internacionalização,
Mercados e Financiamento", promovido pela AIP na sede da NERPOR, no dia 21 de janeiro.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 26-01-2015

Empresas inovadoras interessadas na Internacionalização têm acesso a fundos do Centro 2020
2015-01-26 | em Os incentivos existentes nos fundos europeus, os sectores de oportunidade nos mercados de
Angola e Moçambique e as novas soluções de financiamento foram revelados aos empresários que participaram
no Workshop "Internacionalização, Mercados e Financiamento", promovido pela AIP e pela Associação
Empresarial da Beira Baixa (AEBB), no dia 23 de janeiro, em Castelo Branco.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 26-01-2015

Trabalho social no Cartaxo com duas distinções nacionais
Dois projetos desenvolvidos no Cartaxo, na área do apoio social, foram reconhecidos como Iniciativa de Alto
Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social, numa cerimónia que decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian, no dia 21 de Janeiro.
In Comércio e Notícias Online - 26-01-2015

PME distinguidas aumentam 60%
IAPMEI 26 | 01 | 2015 18..
In Destak Online - 26-01-2015

Concurso procura empreendedores
Prémio Indústrias Criativas Super Bock/Serralves 26 | 01 | 2015 10..
In Destak Online - 26-01-2015

"Instrumentos de capitalização não são de banda larga" | Económico
As dificuldades de acessoao financiamento "é uma questão que continua viva"..
In Económico Online - 26-01-2015

Associação Portuguesa Para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu distinguida com o
selo ES+
- Monday, 26 January 2015 - O Projecto Guardiões - Desenvolvimento de Competências Sociais em Contexto de
Vida Real da APPDA Viseu foi reconhecido como tendo um "Elevado Potencial de Empreendedorismo Social",
tendo sido distinguido com o selo ES+, no âmbito do MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social em
Portugal.
In Farol da Nossa Terra Online - 26-01-2015

Terra Finicia: Câmara Municipal de Ponte de Lima aprova mais uma candidatura
A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou mais uma candidatura submetida no âmbito do projeto Terra
Finicia..
In Geice FM Online - 26-01-2015

Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba
PALMELA - A Câmara Municipal de Palmela promove, a 5 de fevereiro, através do GAEPI - Gabinete de Apoio às
Empresas e Promoção do Investimento, uma sessão de trabalho para empresários, denominada "Oportunidades
de Investimento em Cuba".
In Local.pt Online - 26-01-2015

Agenda
PME EXCELÊNCIA 2014Santa Maria da Feira O IAPMEI homenageia as melhores PME com a atribuição do estatuto
“PME Excelência 2014” às empresas que apresentaram os melhores desempenhos económico-financeiros e de
gestão, do grupo das PME Líder.
In Negócios - 26-01-2015

Leituras sem Idade
O projeto "Leituras sem Idade", da Câmara Municipal de Anadia, foi distinguido com a certificação "Iniciativa de
Elevado Potencial de Empreendedorismo Social", no âmbito do Projeto MIES - Mapa de Inovação e
Empreendedorismo Social em Portugal.

In Notícias de Coimbra Online - 26-01-2015

CARTAXO:
Dois projetos desenvolvidos no Cartaxo, na área do apoio social, foram reconhecidos como Iniciativa de Alto
Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social, numa cerimónia que decorreu na Fundação Calouste
Gulbenkian, no dia 21 de Janeiro.
In Notícias do Ribatejo Online - 26-01-2015

São cada vez mais as PME Excelência. Num ano, cresceram 67%
Existem 1845 empresas portuguesas que são as "melhores das melhores", mais 67% das que existiam no ano
passado..
In Observador Online - 26-01-2015

Cardápio - Literatura - Município de Anadia premiado pelas suas "Leituras sem Idade"
O projeto "Leituras sem Idade", da Câmara Municipal de Anadia, foi distinguido com a certificação "Iniciativa de
Elevado Potencial de Empreendedorismo Social", no âmbito do Projeto MIES - Mapa de Inovação e
Empreendedorismo Social em Portugal, em cerimónia que decorreu no passado dia 21 de janeiro, na Fundação
Calouste Gulbenkian, em Lisboa.
In Tudo Sobre Rodas Online - Cardápio Online - 26-01-2015

"Come tudo" na cantina da Escola Gomes de Almeida
In Defesa de Espinho - 25-06-2015

Pagamentos a mais de 100 dias
In Destak - 25-06-2015

Estado, o eterno mau pagador
Pagamentos em atraso 25 | 06 | 2015 10..
In Destak Online - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das candidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020
Actualidade 25 | 06 | 2015 15..
In Destak Online - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das canidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020
HOJE às 15:21 O IAPMEI recebeu 2..
In Diário Digital Online - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das candidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020 | Economia |
Dinheiro Digital
HOJE às 15:41 O IAPMEI recebeu 2..
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 25-06-2015

CARTAZ FESTAS DE SÃO PEDRO 2015 @ TORRES VEDRAS
A Feira de São Pedro estão de volta à cidade de Torres Vedras de 25 de junho a 5 de Julho..
In My Sound Mag Online - 25-06-2015

Notícias ao Minuto - IAPMEI recebeu 88% das candidaturas para concursos Vales Portugal 2020
O IAPMEI recebeu 2..
In Notícias ao Minuto Online - 25-06-2015

Concursos Vales Portugal 2020: IAPMEI recebe 88% das candidaturas
O IAPMEI recebeu 2..
In OJE Online - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das canidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020
Lisboa, 25 jun (Lusa) - O IAPMEI recebeu 2..
In Porto Canal Online - 25-06-2015

Uma viagem de 30 anos a somar sucesso
Os primeiros passos para a constituição formal da NERLEI foram dados pelos empresários Carlos Vieira, Frederico
Brazão Ferreira, Henrique Neto, Jorge Raposo de Magalhães e pelo jurista José Guimarães, que constituíram uma
Comissão Dinamizadora.
In Região de Leiria - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das canidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020
25 Jun, 2015, 15:57 O IAPMEI recebeu 2..
In RTP Online - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das candidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020
25 de Junho de 2015, às 15:24 O IAPMEI recebeu 2..
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 25-06-2015

Crise grega assusta gestores portugueses | Ver
Com a possibilidade, cada vez mais próxima, da Grécia sair do euro, o número de gestores e empresários que
teme os impactos futuros para a economia nacional subiu consideravelmente..
In VER Online - 25-06-2015

IAPMEI recebeu 88% das canidaturas no âmbito dos concursos Vales Portugal 2020
Quinta feira, 25 de Junho de 2015 | Lisboa, 25 jun (Lusa) - O IAPMEI recebeu 2..
In Visão Online - 25-06-2015

OPEN promove 9.ª edição da Semana do Empreendedorismo
25 Mai..
In Leiria Económica Online - 25-05-2015

Workshop Bureau Veritas - 10.ª Semana da Responsabilidade Social
A 10..
In RH Online.pt - 25-05-2015

Poiares Maduro: "Em 2015, vão ser colocados 4 mil milhões de euros na economia"
Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional esteve no Fórum da Inovação e Empreendedorismo da Nersant
Ricardo Gonçalves e Miguel Poiares Maduro visitaram a exposição no Convento de S..
In Tinta Fresca Online - 25-05-2015

Portugal tem 21 mil milhões para investir até 2020
Novo quadro comunitário de referência é a grande oportunidade para apoiar a internacionalização as pequenas e
médias empresas nacionais..
In Diário de Notícias Online - 25-03-2015

LOGIC de novo nomeada PME Excelência e PME Líder 2014
25 MARÇO 2015 A operadora logística LOGIC foi de novo distinguida PME Excelência 2014 pelo IAPMEI, Turismo
de Portugal e bancos parceiros, e viu ser atribuída a nomeação de PME Líder 2014..
In Grande Consumo Online - 25-03-2015

Sessão de Esclarecimento sobre a medida Comércio Investe decorreu na AEA
In Jornal de Amarante - 25-03-2015

SAFA - Electromechanical Constructions awarded PME EXCELENCY 2014
2015-02-25 08:02 SAFA - Construcões Electromecânicas (Electromechanical Constructions), founded in 1993, was
awarded PME EXCELENCY 2014 , after having already obtained in 2010, 2011, 2013 this special status awarded by
IAPMEI.
In Aicep Portugal Global Online - 25-02-2015

Bresimar Automação mantém o 1º lugar do setor nos Prémios "Excelência no Trabalho"
2015-02-25 07:30 A Bresimar Automação alcançou o 5º lugar na categoria de Pequenas Empresas e o 1º no Setor
Tecnologia, Media e Telecomunicações nos "Prémios Excelência no Trabalho" , no estudo promovido pela
Heidrick & Struggles em parceria com o Económico e o INDEG - ISCTE onde são apuradas e premiadas as
empresas que apresentam um melhor clima organizacional e que se destacam como entidades de excelência no
desenvolvimento do capital humano em Portugal.
In Aicep Portugal Global Online - 25-02-2015

Negócio internacional da Winsig cresce em 2014
2015-02-25 12:02 O negócio internacional cresceu 77 por cento , representando agora oito por cento do volume
de negócios..
In Aicep Portugal Global Online - 25-02-2015

Feira de Emprego e Formação Profissional em Figueira de Castelo Rodrigo
25-02-2015 O CLDS Abraçar Figueira apresenta hoje e amanhã, dia 26 de fevereiro, à comunidade figueirense,

diversas entidades de formação profissional e organismos de apoio à empregabilidade e ao empreendedorismo.
In Beira.pt Online - 25-02-2015

Vila Pouca de Aguiar: Câmara promove sessão de esclarecimentos sobre os apoios ao comércio tradicional
Qua,25 Fev 2015 Está aí o programa comunitário Comércio Investe e para aprofundar conhecimentos sobre os
incentivos à modernização do comércio decorreu na passada segunda-feira, 23 de fevereiro, uma sessão de
esclarecimentos, cuja abertura foi realizada por Alberto Machado, presidente da Câmara de Vila Pouca de Aguiar.
In Diário Atual Online - 25-02-2015

PSD acusa PS de criticar trabalho de instituições de Braga
O PSD de Braga acusou ontem a Concelhia do PS de andar «desorientada e ainda não ter percebido os novos
tempos», na sequência das críticas que dirigiu ao Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico.
In Diário do Minho - 25-02-2015

DEBATE AO JANTAR "O Financiamento, a Capitalização e o Redimensionamento das Empresas"
Sex 13 Mar 2015 19:00 - 23:30 AIDA - Ass..
In Eventos Aveiro Online - 25-02-2015

Sidónios Íntimo e Sidónios Malhas: duas empresas no topo da qualidade e inovação
Grupo familiar acumula prémios do IAPMEI Sidónios Íntimo e Sidónios Malhas: duas empresas no topo da
qualidade e inovação Gestão rigorosa, trabalhadores empenhados, investimento em novos materiais e contacto
permanente com o mercado internacional são a chave do sucesso da Sidónios Íntimo, produtora de roupa
desportiva técnica, instalada na freguesia de Alheira.
In Jornal de Barcelos - 25-02-2015

Cidade de Penafiel faz 245 anos
25/02/2015, 15:33 O Município de Penafiel vai assinalar, no próximo dia 3 de março, o 245..
In Jornal TVS Online - 25-02-2015

Negócio internacional da Winsig cresce 77% em 2014
Quarta-feira, Fevereiro 25, 2015 12:18 pm 918 Aacaba de anunciar que em 2014 atingiu 2,28 milhões de euros de
volume de negócios, um crescimento de 6% em relação aos 2,15 milhões de euros registados no ano anterior.
In Leak Online - 25-02-2015

O crescimento passa pela inovação - Entrevista a Jorge de Freitas Nunes
PERGUNTAS AJORGE DE FREITAS NUNESPartner e country advisory coordinator da EY, em PortugalQuais são as
principais tendências da inovação das empresas em Portugal?Atendendo ao fenómeno da globalização, as
tendências que marcam as actividades de inovação e Investigação e Desenvolvimento (l&D) das empresas em
Portugal são as mesmas que se observam a nível global.
In Negócios - 25-02-2015

Penafiel vai comemorar o 245.º Aniversário da Elevação a Cidade
Atribuição de Medalhas Honoríficas a instituições e personalidades de prestígio a nível do concelho vai ter como
centralidade a atividade económica, a atração de investimento e a criação de emprego..
In Vale do Sousa Online - 25-02-2015

Empresas distinguidas como PME Excelência 2014 recebem Medalhas de Mérito Municipal no 3 de Março
25/02/2015 - 11:14 por: Fernanda Pinto Depois de ter premiado as instituições sociais o município vai
homenagear a actividade económica do concelho Mais uma vez, o município de Penafiel vai distinguir instituições
e personalidades de prestígio no concelho, na sessão solene que assinala o 245.
In Verdadeiro Olhar Online (O) - 25-02-2015

Bazar da Oliva atrai novos criadores
In Labor.pt - 24-12-2014

"Portugal Sou Eu" mostra-se ao mundo em Lisboa
2015-06-24 | em O "Portugal Sou Eu" vai estar no Portugal International Business Meeting, realizado pela
Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria, com 20 empresas aderentes, representantes
de vários setores de atividade, nos dias 25 e 26 de junho de 2015, no Centro de Congressos de Lisboa.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 24-06-2015

Câmara assume compromisso de pagamento pontual
Câmara assume compromisso de pagamento pontual Responsabilidade Autarquia aderiu à plataforma

“Compromisso de Pagamento Pontual” da ACEGE, IAPMEI e CIP Bela Coutinho O município da Figueira formalizou
ontem a adesão ao “Compromisso Pagamento Pontual”, iniciativa da Associação Cristã de Empresários e Gestores
(ACEGE), apoiada pela CIP e pelo IAPMEI.
In Diário de Coimbra - 24-06-2015

Plano para a Empregabilidade Digital apresentado hoje
Plano para a Empregabilidade Digital apresentado hoje 24/06/2015 09:23 Achou este artigo interessante? O
ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, preside hoje, em Lisboa, à apresentação da Estratégia e do Plano de
Ação para a Empregabilidade Digital, que visa aumentar a oferta de profissionais nas tecnologias de informação e
comunicação.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 24-06-2015

Governo quer requalificar desempregados para preencher 15 mil vagas nas tecnologias
24/06/2015 11:00 Até 2020, haverá 15 mil vagas de emprego por preencher no setor das tecnologias em
Portugal..
In Exame Informática Online - 24-06-2015

Cinel na coligação portuguesa para a empregabilidade digital
O CINEL - Centro de Formação Profissional da Indústria Electrónica, Energia, Telecomunicações e Tecnologias da
Informação vai estar presente amanhã, em Lisboa, na sessão de apresentação da estratégia e plano de ação para
os próximos cinco anos da Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital (CPED), com um espaço próprio
durante a apresentação da estratégia e plano de acção para os próximos cinco anos.
In Local.pt Online - 24-06-2015

Notícias ao Minuto - Estratégia para a empregabilidade digital propõe incentivos fiscais para empresas
A estratégia público-privada para o emprego em tecnologias de informação e comunicação, hoje apresentada em
Lisboa, propõe incentivos fiscais à criação de empresas, a qualificação de formadores e o apoio à contratação de
pessoal no setor.
In Notícias ao Minuto Online - 24-06-2015

Notícias ao Minuto - Pagar a horas deve ser um compromisso
Partidos políticos deviam incluir nos seus programas eleitorais a obrigatoriedade de pagamento atempado aos
fornecedores, propõem associações de empresários..
In Notícias ao Minuto Online - 24-06-2015

Compromisso Pagamento Pontual aplaude melhoria mas diz que ainda há muito a fazer
associações empresariais O IAPMEI e as associações empresariais Acege, CIP e Apifarma, fundadores do
Compromisso Pagamento Pontual, consideram que o Estado e as empresas estão a dar mais importância aos
prazos de pagamento.
In Observador Online - 24-06-2015

Compromisso Pagamento Pontual aplaude melhoria mas diz que ainda há muito a fazer
O IAPMEI e as associações empresariais Acege, CIP e Apifarma, fundadores do Compromisso Pagamento Pontual,
consideram que o Estado e as empresas estão a dar mais importância aos prazos de pagamento, mas ainda há
muito a fazer.
In OJE Online - 24-06-2015

Empresários alertam: Pagamentos fora de horas atrasam toda a economia
Cumprimento dos prazos ajuda a prevenir falências, desemprego e concorrência desleal..
In Página 1 Online - 24-06-2015

Estratégia para a empregabilidade digital propõe incentivos fiscais para empresas
Lisboa, 24 jun (Lusa) - A estratégia público-privada para o emprego em tecnologias de informação e comunicação,
hoje apresentada em Lisboa, propõe incentivos fiscais à criação de empresas, a qualificação de formadores e o
apoio à contratação de pessoal no setor.
In Porto Canal Online - 24-06-2015

Empresários alertam. Pagamentos fora de horas atrasam toda a economia
24-06-2015 Cumprimento dos prazos ajuda a prevenir falências, desemprego e concorrência desleal..
In Rádio Sim Online - 24-06-2015

Empresários alertam. Pagamentos fora de horas atrasam toda a economia
24-06-2015 07:53 Cumprimento dos prazos ajuda a prevenir falências, desemprego e concorrência desleal..

In Renascença Online - 24-06-2015

Estratégia para a empregabilidade digital propõe incentivos fiscais para empresas
24 Jun, 2015, 11:43 A estratégia público-privada para o emprego em tecnologias de informação e comunicação,
hoje apresentada em Lisboa, propõe incentivos fiscais à criação de empresas, a qualificação de formadores e o
apoio à contratação de pessoal no setor.
In RTP Online - 24-06-2015

"O tecido empresarial está a reagir positivamente"
Fernando Castro, presidente da Associação Industrial do Distrito de Aveiro, traça o retrato empresarial da região,
seus desafios e potencialidades..
In Notícias de Aveiro Online - 24-05-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas do distrito
Adega Cooperativa de Cantanhede entre as homenageadasCrédito Agrícola homenageia empresas do distrito111
A Adega Cooperativa de Cantanhede foi uma das empresas do distrito de Coimbra homenageadas pelo Crédito
Agrícola, numa cerimónia que pretendeu galardoar as empresas suas clientes que se destacaram em 2014 com o
estatuto PME Líder e PME Excelência.
In Diário As Beiras - 24-04-2015

27 equipas escolares disputam prémios Inova
DB-Luís CarregãCristina Oliveira, diretora da DGEstE, é a anfitriã da sessão de hoje27 equipas escolares disputam
prémios Inova111 143 projetos, provenientes de 47 estabelecimentos de ensino da região Centro, concorreram
ao concurso de ideias Inova! 2014-2015 – Jovens Criativos, Empreendedores para o Século XXI.
In Diário As Beiras - 24-04-2015

Novo regime jurídico do Fundo de Garantia Salarial
N o passado dia 21 de Abril de 2015 foi publicado o DecretoLei n..
In Diário de Aveiro - 24-04-2015

Novo regime jurídico do Fundo de Garantia Salarial
N o passado dia 21 de Abril de 2015 foi publicado o Decreto-Lei n..
In Diário de Coimbra - 24-04-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas do distrito de Viseu
Crédito Agrícola homenageia empresas do distrito de Viseu Empresa Machado & Rodrigues foi uma das
distinguidas PRÉMIOS O Grupo Crédito Agrícola homenageou as empresas suas clientes que se destacaram em
2014 com o estatuto PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a competitividade e crescimento
da economia portuguesa, entre as quais estiveram empresas do distrito de Viseu.
In Diário de Viseu - 24-04-2015

Postos de trabalho em Aljustrel
In Diário do Alentejo - 24-04-2015

Rússia vence Global Management Challenge 2014
A final internacional decorreu entre 21 e 23 de Abril, em Praga, na República Checa..
In Human Resources Portugal Online - 24-04-2015

Mel português, agora em saqueta
A BEE IELLOW, Lda..
In Região de Rio Maior - 24-04-2015

Empresa de Artes Gráficas de Rio Maior viu qualidade reconhecida
Empresa de Artes Gráficas de Rio Maior viu qualidade reconhecida A empresa riomaiorense de Artes Gráficas,
RioGráfica, teve reconhecida a sua qualidade ao ver renovada a sua norma de qualidade ISO9001:2008,
certificação internacional que vem mantendo desde 2005 e que é vista pelos res-ponsáveis da empresa como
“resultado da vontade que têm em oferecer aos clientes um serviço de excelência”.
In Região de Rio Maior - 24-04-2015

Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro
Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro AIDA realiza sessão sobre apoios financeiros para eficiência
energética GRATUITO No próximo dia 31 de Março, pelas 14..
In Diário de Aveiro - 24-03-2015

Alfândega regista mais 11% de exportações
In Diário de Aveiro - Economia - 24-03-2015

IAPMEI abre candidaturas a prémios de promoção empresarial
IAPMEI abre candidaturas a prémios de promoção empresarial Estão abertas até 30 de Março as candidaturas à
fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 (European Enterprise Promotion Awards ),
uma competição europeiaI.
In Diário de Coimbra - 24-03-2015

Câmaras perdem autonomia para investir em infraestruturas
Câmaras perdem autonomia para investir em infraestruturasmunicípios, porque não aceitarei que seja o Estado
central a decidir se a escola a reabilitar no meu concelho é a escola A ou B..
In Diário Económico - 24-03-2015

Programação Etv - 24/03/2015
22h00Buzz FactorO digital é o presente e as marcas e os consumidores já sentem essa diferença..
In Diário Económico - 24-03-2015

GUIMARÃES | Presidente do Município mostra Instituto que inova para a Bosch e aperfeiçoa aviões
Terça, 24 Março, 2015, 09:11 O desenvolvimento de linhas de investigação para a conceituada multinacional
Bosch e a realização de testes e ensaios de componentes de aviões para o projecto Bettersky, o maior da história
no âmbito da capacitação da indústria portuguesa aeronáutica, têm em comum o concelho de Guimarães, onde
está instalado, perto do Castelo, junto às residências universitárias, em Azurém, o Polo de Inovação em
Engenharia de Polímeros (PIEP), visitado esta segunda-feira, 23 de Março, pelos membros do Conselho Consultivo
para o Investimento e Emprego, criado por Domingos Bragança, Presidente do Município.
In Guimarães TV - Guimarães TV Online - 24-03-2015

PSD Braga responde a PS Braga
O PS Braga contestou, ontem, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga..
In Braga TV Online - 24-02-2015

AIDA lança ciclo de debates ao jantar
Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro Antigo director de Finanças esclarece sobre o novo Código do
IRS FORMAÇÃO A AIDA vai realizar um seminário especializado sobre o novo Código do IRS, a 5 Março, que tem
como objectivo dotar os participantes de conhecimento sobre os novos conceitos e conteúdos propostos no novo
código, através da apresentação e aplicação em situações práticas.
In Diário de Aveiro - 24-02-2015

Comércio Investe com nova fase de apoio
ACIFF A Associação Comercial e Industrial da Figueira (ACIFF) informa que, até 27 de Março, está aberta uma
nova fase de candidatura no âmbito da medida “Comércio Investe”, projecto destinado a micro e pequenas
empresas, que tenham como objectivo a modernização e valorização da oferta nas casas abertas ao público,
através da aposta na inovação e utilização de formas avançadas de comercialização.
In Diário de Coimbra - 24-02-2015

"Comércio Investe"
In Ecos do Sor - 24-02-2015

Sessão Esclarecimento no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro
LOUSÃ - A Câmara Municipal da Lousã e a AESL- Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o
IAPMEI, vão promover no próximo dia 3 de março (terça-feira), pelas 14h, no Auditório da Biblioteca Municipal
Comendador Montenegro, uma Sessão de Esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe".
In Local.pt Online - 24-02-2015

Sertã: 2014 em revista
A Saúde é naturalmente uma das áreas de atenção da Câmara Municipal da Sertã e, nesse sentido, realiza
eventos de sensibilização para cuidados e hábitos de vida saudáveis para diferentes públicos..
In Povo da Beira - 23-12-2014

Coligação promotora do emprego em TIC apresenta estratégia para próximos anos
23 de junho de 2015, 8:30 A Coligação Portuguesa para a Empregabilidade Digital (CPED) vai apresentar a sua
estratégia e plano de ação no próximo dia 24 de junho..
In BIT Magazine Online - 23-06-2015

Município aderiu ao "Pagamento Pontual"
Detalhes Categoria: Política Publicado em 23-06-2015 Escrito por CP Realizou-se, hoje, no salão nobre dos Paços
do Concelho da Figueira da Foz, a sessão de adesão da Câmara Municipal ao "Compromisso Pagamento Pontual",
uma iniciativa da Associação Cristã de Empresários e Gestores apoiada pela CIP e pelo IAPMEI.
In Campeão das Províncias Online - 23-06-2015

Debate ao jantar sobre Centro2020 em Ovar
A AIDA, em parceria com o município de Ovar, vai realizar a 10 de Julho, na Escola de Artes e Ofícios em Ovar, o
debate ao jantar subordinado ao tema “CENTRO 2020 - Aproveitar Capacidades, Captar Oportunidades”.
In Diário de Aveiro - 23-06-2015

ACIF em Bruxelas na conferência de lançamento da rede Enterprise Europe Network
ACIF em Bruxelas na conferência de lançamento da rede Enterprise Europe Network 23/06/2015 10:34 Achou
este artigo interessante? A ACIF-Câmara de Comércio e Indústria da Madeira marcou presença em Bruxelas a 8 e
9 de Junho, na conferência de lançamento da rede europeia de apoio às empresas "Enterprise Europe Network",
para o período 2015-2020.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 23-06-2015

Empresas - Seguros
Açoreana Seguros, S..
In Diário Económico - Quem é Quem - 23-06-2015

Apenas cinco empresas do distrito apresentaram candidaturas no IAPMEI
Apenas cinco empresas do distrito apresentaram candidaturas no IAPMEI S..
In Jornal Nordeste - 23-06-2015

IEFP participou na Feira de Empreendedorismo de Vila Real de Santo António
A Delegação Regional do Algarve do IEFP, através do serviço de emprego de Vila Real de Santo António,
participou na I Feira de Empreendedorismo desta cidade, que se realizou nos dias 15 e 16 de maio, no Centro
Cultural António Aleixo.
In Sul Informação Online - 23-05-2015

Um crescimento urgente. Um crescimento diferente
Este não é um documento sagrado, com verdades incontestáveis..
In Aicep Portugal Global Online - 23-04-2015

Finicia II já tem sete candidatos
FINICIA II JÁ TEM SETE CANDIDATOS Foi assinado, no dia 15 de Abril, o primeiro contrato de financiamento do
programa Finicia II, um fundo de apoio ao investimento em novas micro e pequenas empresas..
In Cidade Hoje - 23-04-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas
Crédito Agrícola homenageia empresas CERIMÓNIA O Grupo Crédito Agrícola homenageou as empresas, suas
clientes, que se destacaram em 2014 com o estatuto PME Líder e PME Excelência, “graças ao seu contributo para
a competitividade e crescimento da economia portuguesa”, refere a instituição bancária numa nota de imprensa.
In Diário de Leiria - 23-04-2015

Leixões luta contra a falência
In Jornal de Notícias - 23-04-2015

Leixões luta contra a falência
Asfixiada por dívidas superiores a cinco milhões de euros, a SAD do Leixões procura, a todo o custo, a
sobrevivência para a revitalização da administração e do futebol profissional..
In Jornal de Notícias Online - 23-04-2015

Um crescimento urgente. Um crescimento diferente
Neste artigo vou salientar duas ideias sobre o relatório "Uma década para Portugal" do grupo de trabalho em que
participei..
In Observador Online - 23-04-2015

FINICIA II anegócio inovador no ramo automóvel
In Opinião Pública - 23-04-2015

CCA distingue empresas PME líder e excelência.
O Grupo Crédito Agrícola homenageou as empresas suas Clientes que se destacaram em 2014 com o estatuto
PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a competitividade e crescimento da economia
portuguesa, entre as quais estiveram seis empresas do distrito de Aveiro.
In Rádio Terra Nova Online - 23-04-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas da região
alcobaÇa oito projetos destacados crédito agrícola homenageia empresas da região O Grupo Crédito Agrícola
homenageou as empresas clientes que se destacaram em 2014 com o estatuto PME líder e PME Excelência,
graças ao seu contributo para a competitividade e crescimento da economia portuguesa, entre as quais oito
empresas da região de Alcobaça e Santarém.
In Região de Cister - 23-04-2015

Conselho Consultivo do presidente do município reúne no PIEP
Reunião trimestral promovida pelo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães inclui visita às instalações do
Instituto..
In Correio do Minho - 23-03-2015

Conselho Consultivo do Presidente do Município de Guimarães reúne no PIEP esta segunda-feira, 23 de
março
2015-03-22 autor Reunião trimestral promovida pelo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães inclui visita
às instalações do Instituto..
In Correio do Minho Online - 23-03-2015

Conselho Fiscal
In Diário de Notícias da Madeira - 23-03-2015

NERSANT E IAPMEI promovem Seminário sobre Sistemas de Incentivos Portugal 2020
Cerca de uma centena de empresários assistiram, na última quarta-feira, a um seminário promovido pela
NERSANT e que teve como orador o presidente do IAPMEI, Miguel de Campos Cruz..
In Entroncamento Online.pt - 23-03-2015

GUIMARÃES | Conselho Consultivo para o Investimento e Emprego reúne no PIEP
Segunda, 23 Março, 2015, 09:26 A terceira reunião do Conselho Consultivo para o Investimento e Emprego, uma
das propostas definidas por Domingos Bragança durante o último acto eleitoral, decorrerá esta segunda-feira, 23
de Março, pelas 17 horas, no Pólo de Inovação em Engenharia de Polímeros (PIEP), localizado no Campus de
Azurém da Universidade do Minho, em Guimarães, próximo das residências universitárias.
In Guimarães TV - Guimarães TV Online - 23-03-2015

Porto: Living Galiza quer animar e revitalizar zona da cidade
Living Galiza tem, como um dos objetivos, melhorar o comércio daquela zona da cidade JPN Porto: Living Galiza
quer animar e revitalizar zona da cidade Por Luís Machado Publicado: 23..
In JPN Online - 23-03-2015

Novos apoios às PME: principais diferenças em relação ao QREN
23 Março 2015, 23:22 por Jornal de Negócios | Nos próximos anos, as empresas terão ao seu dispor cerca de oito
mil milhões de euros de fundos comunitários para promoverem a sua competitividade e internacionalização.
In Negócios Online - 23-03-2015

É PME e quer candidatar-se aos novos fundos comunitários? Anote 7 dicas
23 Março 2015, 23:21 por Elisabete Miranda | Pedro Cilínio, director do IAPMEI, uma das entidades que avalia as
candidaturas ao Compete, deixa algumas sugestões às empresas que queiram aproveitar a nova vaga de fundos
europeus.
In Negócios Online - 23-03-2015

ACILIS promove sessão sobre programa Comércio Investe
‘ACILIS promove sessão sobre programa Comércio Investe D..
In Diário de Leiria - 23-02-2015

ACRAL e IAPMEI promovem sessões de esclarecimento sobre medida Comércio Investe
A Associação de Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) e o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação, vão desenvolver sessões de esclarecimento sobre a medida Comércio Investe..
In DiáriOnline Algarve Online - 23-02-2015

Lousã esclarece apoios para o comércio
A Câmara Municipal da Lousã e a AESL - Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o IAPMEI, vão
promover no próximo dia 3 de março (terça-feira), pelas 14:00, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador
Montenegro, uma Sessão de Esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe".
In Notícias de Coimbra Online - 23-02-2015

Diário de Coimbra presta homenagem a PME Excelência da Região
O Diário de Coimbra vai homenagear, na próxima sexta-feira, as 114 empresas da sua área de influência
geográfica que foram galardoadas com o estatuto de PME Excelência 2013..
In Notícias de Coimbra Online - 23-02-2015

Vistos Gold: Portas muda as regras e abre programa a novas áreas
De um lado, Paulo Portas diz que o programa é um sucesso e quer alargá-lo, do outro, o PS diz que tem de ser
alterado para ajudar mais as empresas..
In Observador Online - 23-02-2015

ACRAL dá a conhecer medida Comércio Investe
Victor Guerreiro, presidente da ACRAL, considera a medida uma ferramenta útil para os empresários A associação
empresarial ACRAL, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In Postal do Algarve Online - 23-02-2015

Município homenageou na Festa do Queijo Serra da Estrela, PME´s Excelência
Homenagem pelo Município de Oliveira do Hospital, às PME Excelência, atribuído pelo IAPMEI - Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação Amol - Armazéns de Mercearias Oliveirense, Lda
(proprietária dos IG Supermercados); CIP - Construção SA; Salsicharia Beira Serra Lda; Marserra Alimentar Lda;
Queijos Lagos - Derivados, Lda Serração Paletes de Madeira Henriques, Lda.
In Rádio Boa Nova Online - 23-02-2015

PME Excelência 2014 « ANTEPROJECTOS
Publicado em 23-02-2015, por Conceição Pedro Notícias A forte aposta no bem estar conduzem-nos a uma
convicção muito nossa: a de poder abraçar o futuro..
In Revista Anteprojectos Online - 23-02-2015

PSD de Braga responde ao PS Braga dizendo que o mesmo está desorientado e ainda não percebeu os
novos tempos
2/23/2015 O PS Braga contestou, hoje, o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Económico de Braga que
envolveu na sua origem as seguintes instituições: InvestBraga, o município, Associação Comercial de Braga,
Associação Empresarial do Minho, Universidade do Minho, IAPMEI, AICEP e o IEFP.
In TV do Minho - TV do Minho Online - 23-02-2015

EEN-Portugal
A AEP vai integrar o novo consórcio cujo acordo foi formalizado no dia 15 de janeiro de 2015, pelos presidentes
das doze entidades que nos próximos dois anos serão responsáveis pela implementação da rede de serviços
europeia EEN-Portugal no nosso País.
In AEP - Associação Empresarial de Portugal Online - 23-01-2015

INSCRIÇÕES PARA O PRÉMIO NACIONAL INDÚSTRIAS CRIATIVAS ABREM EM FEVEREIRO
2015-01-23 A 7..
In Arte Capital.net Online - 23-01-2015

Empresários sugerem à SDEA organizar cerimónia nos Açores para as empresas da Região
In Correio dos Açores - Correio Económico - 23-01-2015

Experimenta Energia, da Lógica, reconhecido como Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e
Empreendedorismo Social??
23-01-2015 10:11:45 O projeto Experimenta Energia, promovido pela Lógica, EMSA - Sociedade Gestora do
Parque Tecnológico de Moura, foi reconhecido como Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e
Empreendedorismo Social??, no âmbito do projeto MIES (Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social),
divulgou a Câmara de Moura, em comunicado de imprensa enviado ao "Diário do Alentejo??.
In Diário do Alentejo Online - 23-01-2015

IEMinho quer aposta «mais forte» no apoio ao empreendedorismo

JORGE OLIVEIRA O presidente do Instituto Empresarial do Minho (IEMinho) desafiou, ontem, o Governo a
«apostar mais fichas» na política pública direcionada para o apoio ao empreendedorismo e internacionalização
do tecido empresarial.
In Diário do Minho - 23-01-2015

Têxtil 2020: Fundos comunitários em debate
23/01/2015 | 16:44 | Dinheiro Vivo Têxtil 2020: Fundos comunitários em debate Citeve debate novo ciclo de
fundos comunitários DR 23/01/2015 | 16:44 | Dinheiro Vivo O Citeve, Centro Tecnológico do Têxtil e Vestuário,
organiza no próximo dia 12 de fevereiro um debate sobre o novo quadro comunitário de apoio e as
potencialidades que este encerra para o sector.
In Dinheiro Vivo Online - 23-01-2015

Concurso procura empreendedores com boas ideias de negócio
LISBOA - A 7..
In Local.pt Online - 23-01-2015

CGD e AICEP aprovam recuperação da Artlant
In Negócios - 23-01-2015

Custa à oposição que façamos coisas!
¢Sílvia Agostinho Valor Local – Durante o ano passado decorreu pela primeira vez a iniciativa do Orçamento
Participativo de Alenquer, mas para quando o início da implementação dos projetos aprovados no terreno? Pedro
Folgado – A iniciativa correu bem, também tivemos a ajuda de quem conhecia este tipo de iniciativas, as suas
vantagens e desvantagens.
In Valor Local - 23-01-2015

Encontro de Empresas no Parque Tecnológico de Óbidos
Segunda, 22 Junho 2015 10:15 O próximo Encontro de Empresas realiza-se dia 23 de junho, terça-feira, pelas
17h00, no Parque Tecnológico de Óbidos..
In Câmara Municipal de Óbidos Online - Óbidos Diário Online - 22-06-2015

Empresa de formação acompanha novo paradigma de desenvolvimento
In Diário de Coimbra - Empresas - 22-06-2015

Dinamizar clusters nacionais e uni-los aos regionais é alavanca para colocar PME nas cadeias
internacionais
2015-05-22 | em "Temos absoluta necessidade de reconstruir a nossa estrutura produtiva de bens e serviços para
as empresas que exportam e não perdemos nada em fazê-lo com o apoio de programas como o "Portugal Sou
Eu"", alertou Vítor Neto na apresentação das conclusões do estudo "Grandes empresas e redes de fornecedores Complementaridade entre grandes compradores e fornecedores PME", no dia 19 de maio, na sede da AIP-CCI, em
Lisboa.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 22-05-2015

Empresários participam em workshop sobre Portugal 2020
Cantanhede (delegação) AvDB-J..
In Diário As Beiras - 22-05-2015

SANTARÉM - Inovação é instrumento fundamental para a competitividade das empresas
22 Maio, 2015 Após visitar a exposição de empreendedores e projetos de inovação nos claustros do Convento de
S..
In Rádio Hertz Online - 22-05-2015

Garantia mútua: 20 anos do lado certo da economia
In Vida Económica - Garantia Mútua - 22-05-2015

Agrogarante dinamiza investimento na agricultura e agroindústria
In Vida Económica - Garantia Mútua - 22-05-2015

IAPMEI promove Portugal 2020
IAPMEI promove Portugal 2020111 IAPMEI encerra, hoje, o 1..
In Diário As Beiras - 22-04-2015

Portugal 2020 explicado aos empresários da região
Portugal 2020 explicado aos empresários da região Iniciativa irá ter lugar nas instalações da AIDA SESSÃO Hoje,

pelas 14..
In Diário de Aveiro - 22-04-2015

"I Shop Braga" quer fortalecer tecido comercial
Projeto inovador desafia empresários a prestarem serviços de excelência "I Shop Braga" quer fortalecer tecido
comercial Comércio A Associação Comercial de Braga (ACB) deu início à segunda fase do projeto "I Shop Braga", a
executar no âmbito da medida "Comércio Investe".
In Diário do Minho - 22-04-2015

CEI recebe debate sobre financiamento e investimento
O Centro de Empresas Inovadoras (CEI) de Castelo Branco recebe esta quarta-feira, a partir das 15 horas, um
debate sobre financiamento e investimento entre business angels, capital de risco, SGM´s e representantes de
fundos comunitários com o objetivo de debater as oportunidades de financiamento para empresas em diferentes
estágios de maturação.
In Gazeta do Interior - 22-04-2015

Investigadores desenvolvem método promissor para tratar a anemia falciforme
A Bebé Vida, banco de tecidos e células 100% português, anuncia que Investigadores da Universidade da
Califórnia (UCLA), Los Angeles, desenvolveram uma nova terapia genética que poderá levar ao tratamento da
anemia falciforme, uma das doenças mais comuns do sistema circulatório sanguíneo.
In Local.pt Online - 22-04-2015

Pombal - Crédito Agrícola homenageou quatro empresas locais
Prémios foram atribuídos a três PME Líder e a uma Excelência 2014 Pombal 97 fm / Economia - Quatro empresas
sedeadas em Pombal foram distinguidas pelo Grupo Crédito Agrícola..
In Rádio Clube de Pombal Online - 22-04-2015

Nova linha de crédito PME Crescimento 2015
In Valenciano (O) - 22-04-2015

Conselho Consultivo do Presidente de Guimarães reúne
Reunião trimestral promovida pelo Presidente da Câmara Municipal de Guimarães inclui visita às instalações do
Instituto..
In Digital de Vizela Online - 22-03-2015

Divulgação de incentivos ao comércio
Divulgação de incentivos ao comércio A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, em parceria com o
IAPMEI, vai promover uma sessão de esclarecimentos sobre a II Fase de Candidaturas à medida “Comércio
Investe”, que foi criada para modernizar e valorizar a oferta dos estabelecimentos abertos ao público através da
aposta na inovação e da utilização de formas avançadas de comercialização.
In Diário de Aveiro - 22-02-2015

ACRAL promove Sessões de Esclarecimento Comércio Investe
A associação empresarial ACRAL, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In PlanetAlgarve Online - 22-02-2015

VRC renova estatuto de PME líder
VRC RENOVA ESTATUTO DE PME LÍDER A VRC Warehouse Tecnhologies renovou o estatuto de PME líder,
atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo de Portugal..
In Cidade Hoje - 22-01-2015

Atletismo para jovens dos bairros sociais foi distinguido a nível nacional
PROJECTO..
In Diário de Aveiro - 22-01-2015

Associação Transumância e Natureza (ATN) recebe reconhecimento de iniciativa de "Elevado Potencial
Empreendedorismo Social"
A Associação Transumância e Natureza (ATN) foi distinguida como uma das 134 iniciativas em Portugal de
"Elevado Potencial Empreendedorismo Social", pelo projecto MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo
Social, num universo em que foram referenciadas mais de 4500 iniciativas no país.
In Gazeta Rural Online - 22-01-2015

Norte vence na qualidade do empreendedorismo

UM CONJUNTO de 134 iniciativas de inovação e empreendedorismo social com resultados positivos constam do
levantamento feito no âmbito do Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES), cuja primeira fase foi
ontem apresentada em Lisboa.
In Jornal de Notícias - 22-01-2015

ECONOMIA: António Vilela considera que novo quadro comunitário vai fomentar o investimento
O presidente da Câmara Municipal de Vila Verde, António Vilela, referiu, esta manhã, que este é um momento de
viragem naquilo que é a aplicação de fundos comunitários que não podem ser desperdiçados e que devem ser
capitalizados para o investimento.
In Jornal O Vilaverdense Online - 22-01-2015

Atletismo para crianças e jovens dos bairros distinguido a nível nacional
Os Serviços Sociais do Pessoal do Município de S..
In Jornal Único Online - 22-01-2015

Projeto de atletismo dos serviços sociais distinguido a nível nacional
O trabalho de inserção social que os Serviços Sociais do Pessoal do Município do município, tem desenvolvido
através do desporto, com particular incidência nas zonas de habitação social de S..
In Labor.pt - 22-01-2015

EPMS com ideias qualificadas para a Acredita Portugal
In Notícias de Viseu - 22-01-2015

Ecossistemas empreendedores analisados na IEMinho
Silicon Valley, Telavive e São Paulo são os três ecossistemas empreendedores que hoje estão a ser analisados na
incubadora de empresas IEMinho, em Vila Verde..
In Porto Canal - Jornal Diário - 22-01-2015

A Câmara Municipal de Ílhavo foi distinguida como "ÉS+"
A Câmara Municipal de Ílhavo foi distinguida como "ÉS+"..
In Rádio Terra Nova Online - 22-01-2015

Prestar Contas
O «Prestar Contas» regressa esta sexta-feira à antena da Rádio Regional Sanjoanense..
In Regional - 22-01-2015

Atletismo para crianças dos bairros distinguido pelo potencial em inovação social
O projecto de atletismo para crianças e jovens dos bairros sociais, desenvolvido pelos Serviços Sociais do Pessoal
do Município de S..
In Regional - 22-01-2015

Prestar Contas - com Ricardo Figueiredo
O Prestar Contas regressa esta sexta-feira à antena da Rádio Regional Sanjoanense..
In Regional Online (O) - 22-01-2015

Atletismo para crianças dos bairros distinguido pelo potencial em inovação social
Projecto dos Serviços Sociais do Município de S..
In Regional Online (O) - 22-01-2015

Mira debate casos de sucesso de I&D Tecnológico
21 de June de 2015, 12:00 Mira vai ser palco da conferência Casos de Sucesso de Investigação e Desenvolvimento
Tecnológico no âmbito do QREN..
In BIT Magazine Online - 21-06-2015

"Há muito boas PME em Portugal, com lideranças fortes e estratégias claras" | Económico
O trabalho em rede traz vantagens consideráveis e as empresas estão a aperceber-se cada vez mais desta
realidade e a investir neste domínio..
In Económico Online - 21-06-2015

As etapas rigorosas até chegar a PME Líder | Económico
Mais de 7..
In Económico Online - 21-06-2015

A linha que ajuda em várias frentes

Linha PME Crescimento 2015 tem dotação global de 1..
In Económico Online - 21-06-2015

Útil
útilHoje, 14H30 ConferênciaA Associação Empresarial de Cantanhede, em parceria com a RSA Advogados,
Coimbra Editora, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) e Câmara Municipal
de Cantanhede, promove hoje uma conferência de apresentação dos incentivos no âmbito do Portugal 2020.
In Diário As Beiras - 21-05-2015

Turismo assegurou 900 milhões de euros em financiamento
Financiamento Nos últimos cinco anos, a garantia mútua apoiou um total de nove mil operações neste sector..
In Diário Económico - 21-05-2015

Turismo assegurou 900 milhões de euros em financiamento | Económico
Nos últimos cinco anos, a garantia mútua apoiou um total de nove mil operações neste sector..
In Económico Online - 21-05-2015

Adega de Cantanhede é PME Líder 2015
VINHOSAdega de Cantanhede é“PME Líder 2015”A Adega de Cantanhede viu renovado, pela quarta vez
consecutiva, o Estatuto PME Líder, atribuído pelo IAPMEI..
In Jornal da Bairrada - 21-05-2015

Já há operários a passar fome
In Jornal de Notícias - 21-05-2015

A chave da internacionalização discute-se em Faro
Tavira, 21 Abr (Rádio Horizonte Algarve) Em Faro, realiza-se hoje, dia 21 de abril, a mesa redonda
"Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio"..
In Algarve Notícias Online - 21-04-2015

NERC e Agência Nacional de Inovação simplificam linguagem Portugal 2020
Rosette Marques Depois de uma sessão com o IAPMEI, a NERC juntou, no final da semana, a ANI - Agência
Nacional de Inovação, representada pelo seu administrador, Miguel Barbosa, que apresentou alguns dos
instrumentos que estarão disponíveis no âmbito do Portugal 2020.
In Diário de Coimbra - 21-04-2015

NERC e Agência Nacional de Inovação simplificam linguagem Portugal 2020
Edição de: Terça, Abril 21, 2015 Depois de uma sessão com o IAPMEI, a NERC juntou, no final da semana, a ANI Agência Nacional de Inovação, representada pelo seu administrador, Miguel Barbosa, que apresentou alguns dos
instrumentos que estarão disponíveis no âmbito do Portugal 2020.
In Diário de Coimbra Online - 21-04-2015

Apoios fiscais ao investimento produtivo
In Negócios - 21-04-2015

Prémios atribuídos às PME Líder e Excelência 2014 | Crédito Agrícola homenageia Empresas do Algarve
O Grupo Crédito Agrícola homenageou as empresas suas Clientes que se destacaram, em 2014, com o estatuto
PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a competitividade e crescimento da economia
portuguesa, entre as quais estiveram dezoito empresas do Algarve.
In PlanetAlgarve Online - 21-04-2015

FINICIA II dá gás a negócio inovador no ramo automóvel
Para os primeiros empreendedores apoiados pela bolsa de crédito ao abrigo do FINICIA II, este é “o impulso vital
que o nosso negócio necessitava”..
In Povo Famalicense - 21-04-2015

A Strucflex/Pronal é uma unidade de produção industrial de borracha, que press
A Strucflex/Pronal é uma unidade de produção industrial de borracha, que pressupõe um investimento de 1
milhão de euros, que se vai fixar em Aljustrel e que criará cerca de 120 posto de trabalho, avança a autarquia em
nota de imprensa.
In Rádio Voz da Planície Online - 21-04-2015

NERSANT E IAPMEI promovem Seminário sobre Sistemas de Incentivos Portugal 2020
Cerca de uma centena de empresários assistiram, na quarta-feira, dia 18, a um seminário promovido pela

NERSANT e que teve como orador o presidente do IAPMEI, Miguel de Campos Cruz..
In Abarca Online - 21-03-2015

Espírito empreendedor temperado com prudência
uando, em 1993, Carla Guedes, (naquele tempo ainda Carla Santos) decidiu ir trabalhar, para, dessa forma,
amenizar os encargos financeiros provenientes do seu ingresso, no ano anterior, na universidade, estava longe de
imaginar que 22 anos depois essa sua decisão tivesse tanta influência na sua vida e na da empresa que não mais
viria a abandonar.
In Gaiense - Empresas & Negócios - 21-03-2015

ACRAL promove Sessões de Esclarecimento "Comércio Investe"
A ACRAL em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In AlgarLife Online - 21-02-2015

ACRAL e IAPMEI promovem sessões de esclarecimento sobre o "Comércio Investe"
20-02-2015 A associação empresarial ACRAL, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação, I..
In Algarve Primeiro Online - 21-02-2015

CM Oliveira do Hospital distingue PME´s do concelho galardoadas pelo IAPMEI
21 de Fevereiro de 201564 vizualizações..
In Correio da Beira Serra Online - 21-02-2015

Candidaturas aos incentivos para o comércio
Candidaturas aos incentivos para o comércio111 A ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada tem
abertas, até 27 de março, a II fase de candidaturas à medida “Comércio Investe”, que foi criada para modernizar e
valorizar a oferta dos estabelecimentos abertos ao público.
In Diário As Beiras - 21-02-2015

Empresas de Resende com PME Excelência
In Jornal de Cinfães - 21-02-2015

Advocatus - Plataforma Legal é PME Excelência
A Plataforma Legal obteve o estatuto de PME Excelência 2014, depois de ter alcançado o estatuto de PME líder
em novembro..
In Advocatus Online - 21-01-2015

Ponte de Lima aprovou candidatura ao programa Terra Finicia
Ponte de Lima aprovou candidatura ao programa “Terra Finicia” A Câmara de Ponte de Lima aprovou mais uma
candidatura submetida no âmbito do projeto “Terra Finicia, gerido pelo IAPMEI..
In Diário do Minho - 21-01-2015

EPMS com ideias qualificadas para a Acredita Portugal
A Escola Profissional Mariana Seixas tem três ideias qualificadas para participar nos Concursos de
Empreendedorismo promovidos pela Acredita Portugal..
In Douro Hoje - 21-01-2015

Pedrosa & Rodrigues: uma empresa premiada, com responsabilidade social e ...instalações legalizadas
Câmara já legalizou mais de meia centena de unidades industriais Pedrosa & Rodrigues: uma empresa premiada,
com responsabilidade social e… instalações legalizadas ZITA FONSECA zitafonseca@jornaldebarcelos.
In Jornal de Barcelos - 21-01-2015

Homenagem a Rosa Paiva
ROTARY O Rotary Clube de Castelo de Paiva homenageou Rosa Paiva, administradora delegada da BRADCO e que
se tem notabilizado como gestora de sucesso..
In Jornal de Paiva - 21-01-2015

EPMS com ideias qualificadas para a Acredita Portugal
EPMS com ideias qualificadas para a Acredita Portugal VISEU - A Escola Profissional Mariana Seixas tem três ideias
qualificadas para participar nos Concursos de Empreendedorismo promovidos pela Acredita Portugal.
In Local.pt Online - 21-01-2015

Candidaturas à 4.ª edição do Concurso de Ideias INOVA
LISBOA - Está aberto o prazo, até 20 de março, de candidaturas à 4..

In Local.pt Online - 21-01-2015

Descobrir e apoiar talentos é garantir o desenvolvimento
Descobrir e apoiar talentos é garantir o desenvolvimento Arganil Empreende - Feira do Empreendedorismo e
Inovação prolonga-se até ao final da tarde de hoje Isabel Duarte «Com esta feira pretende-se encontrar parceiros,
divulgar ideias de negócio e motivar outras empresas e outros jovens».
In Diário de Coimbra - 20-06-2015

Agência para a "Baixa" promove acção de formação para os associados
Detalhes Categoria: Empresas&Negócios Publicado em 20-05-2015 Escrito por CP A Agência para a Promoção da
Baixa de Coimbra (APBC) promove amanhã (21), no auditório da Coimbra Editora, uma acção de formação
intitulada "Marketing Digital e Relações com os Media".
In Campeão das Províncias Online - 20-05-2015

Paulo Vistas aponta Oeiras como exemplo de inovação e crescimento
CICLO DE CONFERÊNCIAS DA OEIRAS INVEST Paulo Vistas aponta Oeiras como exemplo de inovação e
crescimento O grande auditório do Taguspark foi o palco da primeira de um ciclo de conferências promovido pela
Oeiras Invest.
In Costa do Sol - 20-05-2015

Conferência “Revitalizar” em Cantanhede
Conferência “Revitalizar” em Cantanhede O ciclo de conferências que a RSA Advogados e a Coimbra Editora têm
promovido pela região Centro chega a Cantanhede para debater a Recuperação e a Revitalização de Empresas.
In Diário de Coimbra - 20-05-2015

Conferência "Revitalizar" em Cantanhede
Edição de: Quarta, Maio 20, 2015 O ciclo de conferências que a RSA Advogados e a Coimbra Editora têm
promovido pela região Centro chega a Cantanhede para debater a Recuperação e a Revitalização de Empresas.
In Diário de Coimbra Online - 20-05-2015

OPEN promove Semana do Empreendedorismo
A Associação para Oportunidades Específicas de Negócio (OPEN) vai dinamizar a 9ª edição da Semana do
Empreendedorismo na zona industrial da Marinha Grande..
In Diário de Leiria - 20-05-2015

Alain Afflelou adquire 25% do Grupo Optivisão
20 de Maio de 2015 O Grupo Alain Afflellou, cadeia de ótica, adquiriu 25% do Grupo Optivisão, um dos maiores
grupos a atuar no mercado português..
In InfoFranchising.pt Online - 20-05-2015

Adega de Borba lança o seu primeiro vinagre de vinho tinto
A Adega de Borba acaba de lançar no mercado o seu primeiro Vinagre Adega de Borba, de vinho tinto, que surge
como um complemento ao Azeite Virgem Extra, apresentado em 2013..
In OJE Online - 20-04-2015

Deputado Cristovão Crespo visitou Alempack em Elvas e Sanzé em Campo Maior
Visita Alempack Leonor Carvalho e Cristóvão Crespo João Cachola, Sandra Cachola e Cristovão Crespo Fábrica
SANZE ..
In Tudobem - Informação Regional Online - 20-04-2015

Estaleiro Navais de Peniche querem alargamento da área portuária
In Alvorada - 20-03-2015

NERSANT E IAPMEI promovem Seminário sobre Sistemas de Incentivos Portugal 2020
Cerca de uma centena de empresários assistiram, na última quarta-feira, a um seminário promovido pela
NERSANT e que teve como orador o presidente do IAPMEI, Miguel de Campos Cruz..
In Notícias do Ribatejo Online - 20-03-2015

Processos de apoio internacionalização de empresas são muito burocráticos
"Já estou arrependido", desabafa, em declarações Renascença, um empresário da Póvoa de Lanhoso que procura
vender no exterior um tipo de bolacha da sua produção..
In Página 1 Online - 20-03-2015

Supervisores financeiros e IAPMEI promovem formação financeira

In Vida Económica - 20-03-2015

IAPMEI promove prémios europeus | VidaEconomica
Estão abertas até 30 de março as candidaturas à fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
2015 (European Enterprise Promotion Awards - EEPA), uma competição europeia ..
In Vida Económica Online - 20-03-2015

Interescape presente na Motortec - Automechanika 2015
16 Fevereiro 2015 A Interescape leva as suas mais recentes novidades relacionadas com os sistemas de escape
automóvel..
In Auto Aftermarket News Online - 20-02-2015

Cinco empresas monçanenses distinguidas com o estatuto de PME Excelência 2014
In Cerveira Nova - 20-02-2015

IAPMEI lança "Comércio Investe"
IAPmEI lança “Comércio Investe” O IAPMEI abriu candidaturas até 13 de Abril para o programa “Comércio
Investe”..
In Correio Alentejo - 20-02-2015

IAPMEI distingue quatro empresas de Odemira
iaPmEi distiNguE quatRO EmPREsas dE OdEmiRa ? O IAPMEI atribuiu a quatro empresas de Odemira o estatuto de
“PME Excelência 2014”..
In Correio Alentejo - 20-02-2015

Planificar ao detalhe é o sucesso das boas ideias
A entrega dos óscares, em Hollywood, está à porta e, talvez por isso, a cerimónia teve algumas semelhanças:
nomeados na sala, em suspenso, à espera dos vencedores e, na primeira fila, a “estrela” convidada o surfista
havaiano Garrett McNamara.
In Diário As Beiras - 20-02-2015

Premiada tecnologia que detecta cancro oral em minutos
Paula de Melo Alves Blue Stain (melhor plano de negócio) “O objectivo é disponibilizar uma solução integrada no
diagnóstico do cancro oral, que permite o diagnóstico no âmbito da própria consulta..
In Diário de Coimbra - 20-02-2015

ArqueoHoje completa 20 anos a fazer História
PATRIMÓNIO Sediada em Viseu, a ArqueoHoje foi fundada a 16 de Fevereiro de 1995 e nasceu da vontade de
responder a um mercado, até então inexistente em Portugal..
In Diário de Viseu - 20-02-2015

Empreendedorismo - ENDIPREV, de Mortágua, é uma das empresas "gazela" da Região Centro
- Thursday, 19 February 2015 - A empresa Endiprev, sediada em Mortágua, foi eleita uma das 46 empresas
"gazela" da Região Centro, um galardão de mérito atribuído pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Centro (CCDRC).
In Farol da Nossa Terra Online - 20-02-2015

CIP e Católica promovem conferência sobre reestruturação de empresas
A reestruturação de passivos e a recapitalização de empresas constituem os temas-base dos dois painéis da
conferência que vai decorrer na Católica-Lisbon, num evento previsto para 25 de fevereiro e que está a ser
promovido com a CIP - Confederação Empresarial de Portugal.
In Invest Online - 20-02-2015

Imobiliárias satisfeitas com vistos gold para investimentos na reabilitação
Imobiliárias satisfeitas com vistos gold para investimentos na reabilitação Estrangeiros que invistam em cultura e
ciência também poderão pedir vistos..
In Público - 20-02-2015

Grupo Júpiter Hotéis distinguido com estatuto PME Excelência 2014
20 de Fevereiro de 2015 às 16:47 por A empresa Júpiter Indústria Hoteleira, SA, foi distinguida mais uma vez, com
o estatuto PME Excelência 2014..
In Publituris Online - 20-02-2015

ACRAL e IAPMEI divulgam Comércio Investe em diversos concelhos algarvios

A Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) vai promover sessões de esclarecimento
sobre a medida Comércio Investe, em diversos concelhos do Algarve, ao longo da primeira semana de março.
In Sul Informação Online - 20-02-2015

ALERTA INFORMATIVO: PRÉMIOS EUROPEUS DE PROMOÇÃO EMPRESARIAL
2015-02-20 Os Prémios Europeus de Promoção Empresarial, dinamizados pelo IAPMEI, tem por objetivo distinguir
as boas práticas de promoção do Empreendedorismo na Europa..
In UACS Online - 20-02-2015

PME prevêem crescimento das exportações e apontam dificuldades de acesso às linhas de financiamento
2015-01-20 | em Este trabalho, executado pela PwC, surge no âmbito da "Lusofonia Económica", projeto que a
AIP está a dinamizar com o objetivo de potenciar a internacionalização de empresas e aumentar as exportações
para os mercados da CPLP e destes para os respetivos mercados de integração regional.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 20-01-2015

Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social em Portugal
Um levantamento exaustivo do que de melhor existe em Portugal na área da inovação e empreendedorismo
social pode ser agora conhecido recorrendo ao livro e ao mapa digital interativo que serão apresentados neste
dia.
In Universia Online - 20-01-2015

EPMS com ideias qualificadas para concursos da Acredita Portugal
20 Janeiro, 2015 |Autor: ViseuMais A Escola Profissional Mariana Seixas tem três ideias qualificadas para
participar nos concursos de empreendedorismo promovidos pela Acredita Portugal..
In ViseuMais.com Online - 20-01-2015

LIPACO investe 1,5 milhões e cria 20 postos de trabalho em Esposende
“Um dia especial para a empresa”, disse Jorge Pereira, confirmando um investimento de 1,5 milhões de euros e
capacidade de tingimento de fio de 100 toneladas mês..
In Farol de Esposende - 19-12-2014

Fórum da Indústria Automóvel de Palmela faz 12 anos
Há 12 anos como mobilizador do desenvolvimento da região A associação FIAPAL - Fórum da Indústria Automóvel
de Palmela celebra, no dia 23 de Junho, doze anos de existência..
In ADN - Agência de Notícias Online - 19-06-2015

O Despertar - Pereira & Santos assinala 69 anos com campanhas e promoções
Detalhes Categoria: Empresas Publicado em 19 junho 2015 A Pereira & Santos está a comemorar 69 anos de
existência, celebrando mais este aniversário com todos aqueles que, no dia a dia, ajudam a traçar o futuro desta
empresa - os clientes.
In Despertar Online (O) - 19-06-2015

Cooperativa Agrícola "A Lavoura" de Paços de Ferreira distinguida como PME Líder em 2015
Foi com entusiasmo e orgulho que a Cooperativa " A Lavoura" recebeu esta distinção atribuída pelo Governo e
pelo IAPMEI..
In Gazeta Rural Online - 19-06-2015

Mediador quer dar mais apoio às empresas
In Negócios - 19-06-2015

Apenas 5 empresas do distrito de Bragança apresentaram candidaturas a incentivos no IAPMEI
Escrito por Informação, Sim 19-06-2015 10:15 Escrito por Informação, Sim 19-06-2015 10:15 Pontuação dos
Usuários Nenhuma avaliação Visitas 202 Favoritismo 3 Apenas 5 empresas do distrito de Bragança, num universo
de 711 a nível nacional, apresentaram candidaturas na 1ª fase do sistema de incentivos à inovação no IAPMEI,
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.
In Rádio Brigantia Online - 19-06-2015

Apenas 5 empresas do distrito apresentaram candidaturas ao IAPMEI
Apenas 5 empresas do distrito de Bragança, num universo de 711 a nível nacional, apresentaram candidaturas na
1ª fase do sistema de incentivos à inovação no IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à
Inovação.
In Rádio Onda Livre Online - 19-06-2015

FIAPAL celebra doze anos de trabalho
Junho 19, 2015 A associação FIAPAL - Fórum da Indústria Automóvel de Palmela celebra, no dia 23 de junho, doze
anos de existência..
In Zoom Online - 19-06-2015

"Portugal Sou Eu" apresenta conclusões do estudo "Complementaridade entre grandes compradores e
fornecedores PME"
2015-05-19 | em O "Portugal Sou Eu" vai apresentar, hoje, dia 19 de maio, pelas 14h30, o estudo "Grandes
empresas e redes de fornecedores - Complementaridade entre grandes compradores e fornecedores PME", na
Associação Industrial Portuguesa (AIP), na Sala dos Presidentes, em Lisboa (Junqueira).
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 19-05-2015

GRUPO OPTIVISÃO É PME LÍDER PELO OITAVO ANO CONSECUTIVO
Maior rede de ótica nacional renova estatuto pelo sucesso da estratégia empresarial e pela importância do seu
contributo para a economia nacional..
In Best Franchising Online - 19-05-2015

736 PME candidatam-se aos primeiros apoios do Portugal 2020
In Diário de Aveiro - Economia - 19-05-2015

Ministro Poiares Maduro intervém em Santarém no Dia da Inovação da Nersant
Sessão sobre "Estratégias e incentivos para a inovação empresarial" Miguel Poiares Maduro No âmbito da
realização do Fórum da Inovação em Empreendedorismo que decorre em Santarém dias 20 e 21 de maio, a
NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, vai realizar um seminário sobre "Estratégias e
Incentivos para a Inovação Empresarial", que conta com a intervenção de diversos especialistas.
In Tinta Fresca Online - 19-05-2015

Gémeos recebem batismo
In VIP - 19-05-2015

Sessão de Apresentação na AEA do ´Portugal 2020 - Incentivos ao Investimento´ e ´Dia de Atendimento
Descentralizado´ - Viral Agenda
A Associação Empresarial de Águeda vai receber a Sessão de Apresentação do "Portugal 2020 - Incentivos ao
Investimento", que irá decorrer na AEA, no próximo dia 19 de Maio 2015, com a intervenção do IAPMEI - Agência
para a Competitividade e Inovação, I.
In Viral Online - 19-05-2015

Pássaro de Seda já voa com o selo Portugal Sou Eu
Sandra Simões O selo de portugalidade “Portugal Sou Eu” já chegou à cidade de Aveiro e veio com a abertura da
loja “Pássaro de Seda”, numa das mais tradicionais artérias pedonais da cidade de Aveiro, a Rua Direita.
In Diário de Aveiro - 19-04-2015

Candidaturas abertas aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
2015-03-19 10:58 O concurso tem como destinatários organizações públicas de caráter nacional, regional ou
local, que individualmente ou através de parcerias público-privadas, desenvolvam projetos com contributos
relevantes para a criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento empresarial.
In Aicep Portugal Global Online - 19-03-2015

Horários liberalizdos
ACIB Nova lei sector do comércio Horários liberalizdos Pedro Granja Texto e foto A Associação Comercial e
Industrial de Barcelos (ACIB) e a Câmara estão preocupadas com os efeitos da nova lei que regula o sector do
Comércio, em vigor desde 1 de Março, e que permite a liberalização dos horários de funcionamento dos
estabelecimentos.
In Barcelos Popular - 19-03-2015

Sessão de esclarecimento "Comércio Investe"
In Comarca de Arganil - 19-03-2015

´Mercado das Tintas´ em debate
2015-03-19 A Associação Portuguesa de Tintas (APT) vai organizar, no próximo dia 27, o seminário anual
'Mercado das Tintas', que visa fomentar o debate sobre as problemáticas que atingem o sector e o seu estado
actual.
In Edifícios e Energia Online - 19-03-2015

IAPMEI distingue empresas com melhores resultados
PME ExcelênciaNo projeto, o IAPMEI conta com a parceria do Turismo de Portugal, I..
In Jornal da Bairrada - Empresas - 19-03-2015

Bruxelas premeia boas práticas de promoção do empreendedorismo
Estão abertas até 30 de março as candidaturas à fase nacional dos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
2015, iniciativa europeia que em Portugal é dinamizada pelo IAPMEI..
In OJE - 19-03-2015

Processos de apoio à internacionalização de empresas são muito burocráticos
19-03-2015 10:41 "Já estou arrependido", desabafa, em declarações à Renascença, um empresário da Póvoa de
Lanhoso que procura vender no exterior um tipo de bolacha da sua produção..
In Renascença Online - 19-03-2015

Empresa é PME Excelência e emprega 34 trabalhadores
In RV Jornal - Empresas & Negócios - 19-03-2015

Castelo de Paiva: Empresários esclarecidos sobre programa "Comércio Investe"
19/03/2015, 12:54 A Câmara Municipal de Castelo de Paiva e a Associação Comercial e Industrial promoveram no
dia 17, no espaço do auditório da Biblioteca Municipal, uma Sessão de Esclarecimento relativa à 2ª Fase de
Candidaturas ao Programa "COMÉRCIO INVESTE", tendo marcado presença na cerimonia de abertura o edil
paivense Gonçalo Rocha.
In Verdade Online - 19-03-2015

events by tlc é PME Excelência 2014
A events by tlc recebeu a distinção de PME Excelência 2014, atribuída pelo Turismo de Portugal e pelo IAPMEI, no
âmbito do programa FINCRESCE..
In Ambitur.pt - 19-02-2015

"Passepartout" voltou a ser distinguida "PME Excelência 2014"
In Comarca de Arganil - 19-02-2015

Feira de emprego e formação profissional
In Guarda (A) - 19-02-2015

Vistos gold: fiscalização mais apertada aguarda luz verde do Governo
19 fevereiro 2015, 9:38 O Manual de Procedimentos pedido a 19 de janeiro ao Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) pela ministra da Administração Interna Anabela Rodrigues, na sequência de graves falhas
apontadas por uma auditoria da Inspeção-Geral da Administração Interna ao atual modelo de atribuição dos
vistos, já foi entregue à governante.
In Idealista Online - 19-02-2015

Programa de apoio às PME no Portugal 2020
OLIVEIRA DO BAIRROPrograma de apoio às PME no Portugal 2020A Associação Comercial e Industrial da Bairrada
(ACIB) vai promover um seminário sobre os Programas de Apoio às PME no Quadro do Portugal 2020, no próximo
dia 26 de fevereiro, pelas 14h, no Espaço Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde, em Oliveira do Bairro.
In Jornal da Bairrada - 19-02-2015

Portas alarga vistos gold a quem invista na cultura e reabilitação
O vice-primeiro-ministro, Paulo Portas, vai apresentar na segunda-feira as alterações à legislação sobre os vistos
gold entre as quais a possibilidade de passarem a ser requeridos por cidadãos estrangeiros que invistam em
Portugal nas áreas da ciência, cultura e reabilitação urbana.
In Público Online - 19-02-2015

Vistos gold: fiscalização mais apertada aguarda luz verde do Governo
19 Fevereiro 2015 Segundo o Jornal de Notícias, que cita uma fonte do ministério da Administração Interna, "as
linhas gerais do manual de procedimentos compreenderão as recomendações feitas no âmbito da auditoria
efetuada pela IGAI".
In Sapo Online - Casa Sapo Online - 19-02-2015

Costa quer dinheiro dos vistos gold gerido pelo Estado
Sónia Cerdeira, 18/02/2015 14:09:23 António Costa quer que o dinheiro dos vistos gold passe a ser colocado num
fundo para capitalizar empresas mais endividadas que seja gerido pelo Estado..

In Sol Online - 19-02-2015

Espaço PME Europa - Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015
In Terras da Beira - 19-02-2015

events by tlc é PME Excelência 2014
A events by tlc anunciou, em comunicado, ter recebido a distinção de PME Excelência 2014, atribuída pelo
Turismo de Portugal e pelo IAPMEI, no âmbito do programa FINCRESCE..
In Turisver Online - Turisver.com - 19-02-2015

Exportações. O mundo é cada vez mais o lugar certo para as PME portuguesas
Os empresários portugueses estão cada vez mais a derrubar fronteiras..
In Aicep Portugal Global Online - 19-01-2015

Angola e Moçambique com oportunidades para empresários alentejanos
19 janeiro 2015 O Núcleo Empresarial da Região de Portalegre (NERPOR) e a Associação Industrial Portuguesa
(AIP) estão a preparar um encontro com empresários para o próximo dia 21 de Janeiro, às 14..
In Tribuna Alentejo Online - 19-01-2015

Lojas de Arouca aderem a apoio para a modernização
In Roda Viva Jornal - 18-12-2014

"O programa Portugal 2020 é uma oportunidade que não deve ser desperdiçada"
ENTREVISTA - Miguel Cruz, Presidente IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) Só em 2014, o IAPMEI
passou para as empresas através dos vários sistemas de incentivo mais de 360 milhões de euros, mais 36% que
em 2013.
In Aicep Portugal Global Online - 18-06-2015

As etapas rigorosas até chegar a PME Líder
Foram 7..
In Diário Económico - PME Líder - 18-06-2015

FIAPAL celebra doze anos de trabalho, em prol do cluster automóvel da região
Junho 18, 2015 Do extenso portfolio de ações e projetos desenvolvidos, destacam-se a elaboração do Dossiê do
Investidor da Região, o Programa Valtec, a participação no projeto europeu Periphéria, a iniciativa "Posicionar
Palmela na Europa e no Mundo - Uma região de Excelência na Indústria Automóvel", a Feira de
Empreendedorismo e o FIAPAL Living Lab, além de diversos almoços-debate e sessões de esclarecimento sobre
temas de interesse para o setor.
In Distrito Online - 18-06-2015

CARMIM recebeu prémio de melhor empresa da região
In Diário do Sul - 18-05-2015

“Perdas efectivas da SPGM ficaram 40% abaixo do previsto em 2014” - Entrevista a José Fernando de
Figueiredo
Especial 6º Fórum do Empreendedorismo da Garantia MútuaENTREVISTA JOSÉ FERNANDO DE FIGUEIREDO
Presidente da Sociedade Portuguesa da Garantia Mútua (SPGM) e da IFD“Perdas efectivas da SPGM ficaram 40%
abaixo do previsto em 2014”Garantia Mútua Os bancos estão a conceder mais crédito, mas a empresas de baixo
risco.
In Diário Económico - 18-05-2015

No âmbito da realização do Fórum da Inovação em Empreendedorismo que decorre em Santarém dias 20
e 21 de maio, a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, vai realizar um seminário
sobre "Estratégias e Incentivos para a Inovaç
No âmbito da realização do Fórum da Inovação em Empreendedorismo que decorre em Santarém dias 20 e 21 de
maio, a NERSANT - Associação Empresarial da Região de Santarém, vai realizar um seminário sobre "Estratégias e
Incentivos para a Inovação Empresarial", que conta com a intervenção de diversos especialistas.
In Notícias do Ribatejo Online - 18-05-2015

D´Lirius Azuis recebe PME Excelência 2014
In Record - 18-05-2015

Câmara e IAPMEI reforçam cooperação
? ECONOMIA Câmara e IAPMEI reforçam cooperação O Município da Feira e o IAPMEI – Agência para a

Competitividade e Inovação assinaram um protocolo que visa a cooperação activa entre ambas as entidades.
In Terras da Feira - 18-05-2015

AEVM organiza sessão de esclarecimento - "PORTUGAL 2020 - NOVOS FUNDOS COMUNITÁRIOS"
AEVM organiza sessão de esclarecimento - "PORTUGAL 2020 - NOVOS FUNDOS COMUNITÁRIOS" - Vale do Sousa
em Destaque Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2] Castelo de Paiva - Felgueiras - Lousada - Paços de
Ferreira - Paredes - Penafiel No próximo dia 30 de maio a Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM) irá realizar
uma sessão de esclarecimento sobre os Apoios do Novo Quadro Comunitário, no Cineteatro Raimundo
Magalhães, em Vila Meã.
In Vale do Sousa Online - 18-05-2015

MESA REDONDA - Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio | FARO - Viral Agenda
No âmbito do projeto "Redes para o Desenvolvimento: Educação Global para uma Cooperação mais Eficiente",
convidamos para a Mesa Redonda subordinada ao tema " Internacionalização: Responsabilidade Social e
Negócio", que terá lugar no próximo dia 21 de abril, pelas 18h00, no Club Farense (Rua de Santo António, Faro).
In Viral Online - 18-04-2015

Sessão de esclarecimento sobre o Comércio Investe
BARREIRO Iniciativa pretende apoiar projectos de investimento Sessão de esclarecimento sobre o “Comércio
Investe” V ários empresários e comerciantes do concelho do Barreiro estiveram presentes na sessão de
esclarecimento sobre a medida “Comércio Investe”.
In Diário da Região - 18-03-2015

Modernização do comércio tradicional ganha nova medida de apoio
O comércio tradicional é um dos setores de atividade mais afetados pela crise económica e financeira que
Portugal tem atravessado ao longo dos últimos anos..
In Douro Hoje - 18-03-2015

Candidaturas abertas aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial
Há categorias para todos os gostos: iniciativas de âmbito, local, regional, nacional, para jovens e mulheres, para
pequenas e médias empresas..
In Invest Online - 18-03-2015

ACCCRO quer dinamizar e modernizar o comércio das Caldas
Dinamizar e modernizar o comércio nas Caldas da Rainha com o Comércio Investe é o objetivo da ACCCROAssociação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos, que organizou na passada sexta-feira uma
sessão de esclarecimento que teve lugar no auditório da União de Freguesias de N.
In Jornal das Caldas - 18-03-2015

Costa diz que maioria PSD/CDS-PP esgotou-se com fim da troika | Jornal Açores 9
O líder socialista, António Costa, afirmou hoje que a maioria PSD/CDS-PP ficou esgotada com o fim do programa
de assistência económico-financeira da 'troika', pois "não tem mais nada a dizer" e o país anseia ser libertado do
Governo.
In Açores 9 Online - 18-02-2015

PS:Costa quer fundos dos Vistos Gold geridos pelo Estado
18-02-2015 Numa reunião com empresários que decorreu esta manhã, António Costa propôs a criação de um
fundo de capitalização de empresas a partir de várias fontes de investimento, entre elas os investimentos feitos
por detentores de vistos Gold.
In Algarve Primeiro Online - 18-02-2015

Nono concurso de Escolas Empreendedoras já tem inscrições abertas
CasCais Nono concurso de Escolas Empreendedoras já tem inscrições abertas O concurso de Escolas
Empreendedoras, que já vai na sua nona edição, tem a participação de mais de 8200 alunos e 220 professores e é
considerado um dos maiores programas de empreendedorismo escolar do país.
In Costa do Sol - 18-02-2015

Alterações ao regime do SIREVE e do PER
consultório jurídicoJoana de Oliveira Santos Sociedade de Advogados, RLAlterações ao regime do SIREVE e do
PERFoi publicado no passado dia 06 de Fevereiro o Decreto-Lei n..
In Diário As Beiras - 18-02-2015

Líder do PS diz que maioria PSD/CDS-PP esgotou-se com fim da ´troika´

Interessante Achou este artigo interessante? O líder socialista, António Costa, afirmou hoje que a maioria
PSD/CDS-PP ficou esgotada com o fim do programa de assistência económico-financeira da 'troika', pois "não tem
mais nada a dizer" e o país anseia ser libertado do Governo.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 18-02-2015

Líder do PS diz que maioria PSD/CDS-PP esgotou-se com fim da troika
HOJE às 15:08 O líder socialista, António Costa, afirmou hoje que a maioria PSD/CDS-PP ficou esgotada com o fim
do programa de assistência económico-financeira da troika, pois não tem mais nada a dizer e o país anseia ser
libertado do Governo.
In Diário Digital Online - 18-02-2015

events by tlc vence prémio PME Excelência 2014
18/02/2015 | 18:52 | Dinheiro Vivo events by tlc vence prémio PME Excelência 2014 Diogo Assis, CEO e fundador
da events by tlc..
In Dinheiro Vivo Online - 18-02-2015

events by tlc é PME Excelência 2014 | Event Point
A events by tlc anunciou, em comunicado, ter recebido a distinção de PME Excelência 2014, atribuída pelo
Turismo de Portugal e pelo IAPMEI, no âmbito do programa FINCRESCE..
In Event Point Online - 18-02-2015

Comércio Investe já tem candidaturas abertas - Jornal C - O Caminhense
Já estão abertas as candidaturas ao Comércio Investe, programa de incentivos à modernização dos
estabelecimentos comerciais..
In Jornal C - O Caminhense Online - 18-02-2015

Escolas empreendedoras
Não se pretende que todos sejam empresários, o que importa é que tenham um espírito empreendedor..
In Jornal da Região - Jornal da Região - Cascais - 18-02-2015

Notícias ao Minuto - Costa diz que maioria PSD/CDS-PP esgotou-se com fim da troika
O líder socialista, António Costa, afirmou hoje que a maioria PSD/CDS-PP ficou esgotada com o fim do programa
de assistência económico-financeira da 'troika', pois "não tem mais nada a dizer" e o país anseia ser libertado do
Governo.
In Notícias ao Minuto Online - 18-02-2015

Costa quer fundos dos vistos Gold geridos pelo Estado
O líder socialista propôs esta manhã que os investimentos feitos por estrangeiros para terem direito aos vistos
Gold sejam canalizados para um fundo de capitalização de empresas endividadas, gerido por uma entidade
pública.
In Observador Online - 18-02-2015

PS quer verbas dos vistos gold em fundo de capitalização de empresas
O secretário-geral do PS defendeu nesta quarta-feira uma nova forma de financiamento para as empresas depois
de um encontro com um conjunto de associações e empresas..
In Público Online - 18-02-2015

events by tlc distinguida PME Excelência 2014
18 de Fevereiro de 2015 às 11:21 por A events by tlc anuncia ter recebido a distinção de PME Excelência 2014,
atribuída pelo Turismo de Portugal e pelo IAPMEI, no âmbito do programa FINCRESCE..
In Publituris Online - 18-02-2015

A Associação Industrial do Distrito de Aveiro prepara um debate ao jantar sobre "O Financiamento, a
Capitalização e o Redimensionamento das Empresas", que irá acontecer a 13 de Março, pelas 19h00, no
Auditório da AIDA
A Associação Industrial do Distrito de Aveiro prepara um debate ao jantar sobre "O Financiamento, a
Capitalização e o Redimensionamento das Empresas", que irá acontecer a 13 de Março, pelas 19h00, no Auditório
da AIDA.
In Rádio Terra Nova Online - 18-02-2015

Costa quer dinheiro dos vistos gold geridos pelo Estado
Sónia Cerdeira, 18/02/2015 14:09:23 António Costa quer que o dinheiro dos vistos gold passe a ser colocado num
fundo para capitalizar empresas mais endividadas que seja gerido pelo Estado..

In Sol Online - 18-02-2015

António Costa, afirmou hoje que a maioria PSD/CDS-PP está esgotada
2/18/2015 "A maioria parlamentar esgotou a sua capacidade de inovação e renovação..
In TV do Minho - TV do Minho Online - 18-02-2015

Com o fim da troika, «governo não tem mais nada a dizer» TVI24
Críticas de António Costa que considera que a atual maioria está esgotada O líder socialista, António Costa,
afirmou esta terça-feira que a maioria PSD/CDS-PP ficou esgotada com o fim do programa de assistência
económico-financeira da troika, pois não tem mais nada a dizer e o país anseia ser libertado do Governo.
In TVI 24 Online - 18-02-2015

Concelho de Alenquer já tem "Portal de Negócios"
In Voz Ribatejana - 18-02-2015

Active Space Tecnologies obtém estatuto de PME Excelência
DISTINÇÃO A Active Space Technologies, empresa reconhecida por produtos e serviços nas áreas de engenharia
electromecânica para a indústria aeroespacial e aeronáutica, acaba de conquistar o estatuto de PME Excelência
2014.
In Diário de Coimbra - 18-01-2015

"Art, Design & Innovation" by Climar
The event "Art, Design & Innovation" by Climar took place last 20th and 21st of May with products launch and
lighting solutions presentation..
In Aicep Portugal Global Online - 17-06-2015

"Arte, Design & Inovação" by Climar
Nos dias 20 e 21 de maio realizou-se o evento "Arte, Design & Inovação" by Climar, com apresentação dos novos
produtos e soluções de iluminação da empresa..
In Aicep Portugal Global Online - 17-06-2015

Representante oficial das caldeiras DAIKIN
In Comércio de Guimarães - 17-06-2015

FINICIA II apoia negócio inovador no ramo automóvel
VILA NOVA DE FAMALICÃO | Redacção| O primeiro impulso já foi dado aos primeiros empreendedores
beneficiados com crédito ao abrigo do FINICIA II..
In Correio do Minho - 17-04-2015

Famalicão: FINICIA II apoia negócio inovador no ramo automóvel
2015-04-17 autor O primeiro impulso já foi dado aos primeiros empreendedores beneficiados com crédito ao
abrigo do FINICIA II..
In Correio do Minho Online - 17-04-2015

ACIFF em sessão sobre o “Portugal 2020”
ACIFF em sessão sobre o “Portugal 2020” A ACIFF realiza hoje, às 14h00, na incubadora de empresas, na zona
indústrial da Gala, uma sessão de esclarecimento sobre o tema “Portugal 2020 - Programas de Apoio às PME’S”.
In Diário de Coimbra - 17-04-2015

Empresa prevê criação de 120 postos de trabalho em Aljustrel
17-04-2015 16:45:07 Foi assinado ontem, quinta-feira, o contrato para a instalação, em Aljustrel, de uma
empresa com capitais franceses, a Strucflex/Pronal, que irá produzir "uma diversa gama de produtos em
borracha, nomeadamente reservatórios de água de grandes dimensões, recipientes de transporte de materiais
pesados, equipamentos de elevação flexíveis e sacos de elevação, bem como estabilizadores destinados
aeronáutica e outros produtos específicos feitos medida ? e que "prevê a criação de mais 120 postos de trabalho,
nos próximos dois anos ?, adianta a câmara local.
In Diário do Alentejo Online - 17-04-2015

Oito novas ideias de negócio apresentadas na UMinho
A TECMINHO realiza amanhã, no Campus de Azurém da UMinho, a sessão final do XII IdeaLab – Laboratório de
Ideias de Negócio, com a apresentação de oito novos projectos a um júri de personalidades convidadas.
In Correio do Minho - 17-03-2015

Oito novas ideias de negócio apresentadas na UMinho

2015-03-17 autor Um preditor de complicações em cirurgias de correcção da visão é uma dos oito novas de ideias
de negócio que vão ser apresentadas amanhã na sessão final do XII IdeaLab - Laboratório de Ideias de Negócio,
no campus de Azurém da Universidade do Minho.
In Correio do Minho Online - 17-03-2015

Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro
O PO CI 2020 - Programa Ope racional Competitividade e Internacionalização do Portugal 2020 destaca na sua
estratégia, entre outros objectivos, o aumento das exportações no PIB para 42 por cento em 2015 e mais de 52
por cento em 2020, relevando ainda o contributo das infra-estruturas logísticas para o aumento da
competitividade das empresas exportadoras.
In Diário de Aveiro - 17-03-2015

Empresas têm mais cultura de inovação
A inovação como vital para a sobrevivência e o crescimento das empresas está a fazer o caminho com maior
colaboração das universidades e centros tecnológicos e com mais políticas públicas de apoio e incentivo.
In Negócios - 17-03-2015

Diplomados criam a primeira startup portuguesa a participar na Seedrs
Instituto Politécnico de Castelo Branco Diplomados criam a primeira startup portuguesa a participar na Seedrs
Diplomados do Mestrado em Design Gráfico da Escola Superior de Artes Aplicadas do Instituto Politécnico de
Castelo Branco, os designers de comunicação Bruno Fonseca e Bruno Rodrigues, aos quais se juntou o colega
Rogério Ribeiro, criaram a Agroop, a primeira startup portuguesa a participar na Seedrs.
In Povo da Beira - 17-03-2015

Hospital Veterinário do Restelo volta a ser PME Excelência
16 de Março - 2015 O Hospital Veterinário do Restelo foi, pelo segundo ano consecutivo, eleito PME Excelência,
uma distinção criada pelo IAPMEI e que todos os anos é entregue às empresas que apresentam os melhores
desempenhos económico-financeiros e de gestão no exercício do ano.
In Veterinária Atual Online - 17-03-2015

Programa de valorização da oferta nacional lança Prémio "Menu Portugal Sou Eu"
2015-02-17 | em O "Portugal Sou Eu" promove o Prémio "Menu Portugal Sou Eu" nas categorias "Menu Refeição"
e "Menu Petisco", com o propósito de estimular os estabelecimentos de restauração e o público com saber
gastronómico, respetivamente, a confecionarem receitas utilizando produtos com selo "Portugal Sou Eu".
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 17-02-2015

Aquashow park hotel eleito PME excelencia 2014
LISBOA - A Celoli - Actividades Turísticas, Lda..
In Local.pt Online - 17-02-2015

Aquashow Park Hotel eleito PME Excelência 2014
A Celoli - Actividades Turísticas, Lda..
In Turisver Online - Turisver.com - 17-02-2015

Exportações. O mundo é cada vez mais o lugar certo para as PME portuguesas
Os empresários portugueses estão cada vez mais a derrubar fronteiras..
In i Online - 17-01-2015

IAPMEI distinguiu 1845 PME s o ano passado
In Correio de Azeméis - Empresas - 16-06-2015

AIDA promove jantar debate com Ana Abrunhosa e Mira Amaral
Ovar Terceiro jantar debate terá lugar em Ovar, na Escola de Artes e Ofícios, a 10 de Julho..
In Diário de Aveiro - 16-06-2015

IT People Innovation firma protocolo com Universidade da Beira Interior
COVILHÃ - A IT People Innovation, empresa portuguesa dedicada à inovação e à consultadoria no
desenvolvimento de soluções tecnológicas, anunciou que estabeleceu um protocolo com a Universidade da Beira
Interior (UBI).
In Local.pt Online - 16-06-2015

Concurso público | IAPMEI - pporto.pt
ANÚNCIO N..

In Pporto dos Museus Online - 16-06-2015

IT People Innovation estabelce protocolo com UBI
A IT People Innovation, empresa portuguesa dedicada à inovação e à consultadoria no desenvolvimento de
soluções tecnológicas, anunciou que estabeleceu um protocolo com a Universidade da Beira Interior (UBI).
In RH Online.pt - 16-06-2015

Câmara Municipal apresenta Invest Santo Tirso - Gabinete do investidor
Segunda-feira, pelas 10h30, no auditório da iMOD da Fábrica de Santo Thyrso A Câmara Municipal de Santo Tirso
vai apresentar o novo Gabinete do Investidor: Invest Santo Tirso..
In Santo Tirso Digital Online - 16-05-2015

AEP e IAPMEI apresentam incentivos às empresas
Dia 22 de abril de 2015 - 14h30 - Auditório do Edifício de Serviços AEP, em Leça da Palmeira A AEP - Associação
Empresarial de Portugal e o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação promovem no próximo dia 22 de
abril, à tarde, uma sessão pública destinada a apresentar e debater o novo quadro de incentivos às empresas no
âmbito do Portugal 2020.
In AEP - Associação Empresarial de Portugal Online - 16-04-2015

A Chave da Internacionalização debatida em Faro!
A "Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio", é o tema de uma mesa redonda que terá lugar em
Faro, a 21 de abril, uma iniciativa da Câmara Municipal que decorre no âmbito das atividades da Rede
Intermunicipal para a Cooperação e Desenvolvimento, da qual faz parte com 14 outros municípios.
In AlgarLife Online - 16-04-2015

Município de Albufeira distinguiu empresas locais
O dia 14 de abril foi de grande significado para as 35 empresas do concelho de Albufeira distinguidas
publicamente pelo Município, na sequência de terem sido classificadas, no passado mês de janeiro, com o
Estatuto PME Líder ou PME Excelência.
In Algarve Informativo Online - 16-04-2015

Sessão de esclarecimentos sobre Portugal 2020
In Campeão das Províncias - 16-04-2015

Best Days Solutions na Arnaut & Filhos
Best Days Solutions na Arnaut & Filhos Miranda do Corvo Quatro dias de oportunidades de negócio para
aquisição de viaturas novas ou usadas Rosette Marques A Arnaut & Filhos, agente oficial Renault há 30 anos,
promove a partir de hoje a Feira de Oportunidades “Best Days Selection”.
In Diário de Coimbra - 16-04-2015

Nerlei recebeu conferência sobre fundos comunitários
Nerlei recebeu conferênciai sobre fundos comunitáriosi A Associação Empresarial da Região de Leiria recebeu, na
passada segunda-feira, a conferência ‘Portugal 2020- Os fundos Comunitários’..
In Diário de Leiria - 16-04-2015

Uma nova oportunidade para as empresas
Ò portuGal 2020“Uma nova oportUnidade” para as empresasAs empresas portuguesas dispõem de “uma nova
oportunidade” para potenciar o seu desenvolvimento, através da aposta na inovação, investigação e
internacionalização.
In Jornal da Marinha Grande - 16-04-2015

O Arranque do Portugal 2020!
E finalmente o tão ansiado Portugal 2020 direccionado para os projectos individuais deu o seu arranque no
passado mês de Março com o Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização através da
abertura a 20 de Março da 1ª fase de candidaturas ao SI Inovação Produtiva e Empreendedorismo (empresas com
menos de 2 anos de actividade) e a 30 de Março para candidaturas o SI Qualificação e SI Internacionalização
PME’s.
In Jornal de Leiria - 16-04-2015

Apoios comunitários, ou a lei da oferta e da procura
Vladimiro Alexandre, Lismolde O programa pode satisfazer as nossas necessidades..
In Jornal de Leiria - 16-04-2015

Município de Albufeira distingue empresas locais | Jornal do Algarve
Este é o terceiro ano consecutivo que o Município distingue as empresas de Albufeira, classificadas com o
Estatuto PME Líder e PME Excelência..
In Jornal do Algarve Online - 16-04-2015

FINICIA II é motor de negócio inovador no ramo automóvel
VILA NOVA DE FAMALICÃO - "O impulso vital que o nosso negócio necessitava"..
In Local.pt Online - 16-04-2015

Alterações ao regime da recuperação de empresas
O regime jurídico aplicável à recuperação de empresas sofreu recentemente alterações em resultado da
publicação do Decreto-Lei n..
In Tribuna da Madeira Online - 16-04-2015

MUNICÍPIO DE ALBUFEIRA DISTINGUE EMPRESAS LOCAIS EM CERIMÓNIA PÚBLICA
Este é o terceiro ano consecutivo que o Município distingue as empresas de Albufeira, classificadas com o
Estatuto PME Líder e PME Excelência..
In Voz do Algarve Online (A) - 16-04-2015

Cidade acolhe workshop sobre procedimentos aduaneiros
Cidade acolhe workshop sobre procedimentos aduaneiros Na próxima quinta-feira, Aveiro acolhe o workshop
“Procedimentos aduaneiros – como exportar”..
In Diário de Aveiro - 16-03-2015

Novas ideias de negócio são apresentadas na UMinho
A TecMinho organiza esta quarta-feira, a XII sessão final do IdeaLab - Laboratório de Ideias de Negócio, com a
apresentação de oito novos projetos a um júri de personalidades convidadas..
In Gazeta do Rossio Online - 16-03-2015

Banca e Governo apostam na "transformação do sector agro-alimentar" em Portugal
O sector agro-alimentar português está "mais competitivo", depois de em 2014 as exportações terem atingido os
"seis mil milhões de euros"..
In Hipersuper Online - 16-03-2015

63 VISEU ECONÃ"MICO:DESENVOLVIMENTO, POLÃ?TICAS PÃsBLICAS E PRÃ?TICAS EMPRESARIAIS
5 7 47a2 A Região Centro é uma região muito heterogénea, quer do ponto de vista do território, como também
em termos das atividades económicas que aqui se desenvolvem..
In Jornal do Centro Online - 16-03-2015

ACIB esclarece empresários sobre Apoios disponíveis ao Investimento no Comércio e a nova Legislação MaisAtual
2015-03-16 A Associação Comercial e Industrial de Barcelos organizou, dia 13 de Março, um seminário alusivo ao
tema: "Apoios ao Investimento no Comércio e a nova Legislação para o Setor", no Salão Nobre desta Associação.
In Mais Atual Online - 16-03-2015

Calçado investe 4,5 milhões em novas fábricas
2015-02-15 07:04 E apesar da estagnação dos mercados europeus se ter traduzido já na queda do preço médio
de 23,45 para 21 euros, os industriais portugueses do calçado estão a investir forte na expansão.
In Aicep Portugal Global Online - 16-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão
2015-02-14 06:56 De acordo com a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de
Pele e Seus Sucedâneos (APICCAPS), "Portugal continua a reforçar a presença na maior feira de calçado do
mundo" e, no total de mais de 1600 expositores de cerca de 50 países, a delegação nacional será a segunda maior
estrangeira na feira, apenas ultrapassada pela Espanha.
In Aicep Portugal Global Online - 16-02-2015

A espuma das notícias da semana que passou
www..
In Correio da Feira - 16-02-2015

"Valorizar território e fixar jovens"
Segunda, 16 Fevereiro 2015 15:27 A BLC3 nasceu em 2010 em Oliveira do Hospital e trata-se de uma Plataforma

cujo objetivo consiste em mudar o interior do país e reverter a flagrante desertificação rural através de
tecnologia, inovação, investigação aplicada e desenvolvimento sustentável do território.
In Pontos de Vista.com.pt Online - 16-02-2015

Aquashow Park Hotel eleito PME Excelência 2014
16 de Fevereiro de 2015 às 11:47 por A Celoli - Actividades Turísticas, Lda..
In Publituris Online - 16-02-2015

IAPMEI - Agência para a Competitividade e inovação destinge 18 empresas no distrito de Évora
Mais de 1800 empresas representativas de vários setores de atividade de Norte a Sul do país foram distinguidas
no final de janeiro, em Santa Maria da Feira, com o estatuto PME Excelência 2014, um selo de reputação criado
pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In Rádio Campanário Online - 16-02-2015

IAPMEI distingue empresas de Odemira
- 16/02/2015 - 00:03 Quatro empresas do concelho de Odemira receberam o reconhecimento "PME Excelência
2014", atribuído pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In Rádio Pax Online - 16-02-2015

Aquashow Park Hotel leito PME excelência 2014
A Celoli - Actividades Turísticas, Lda..
In RH Turismo Online - 16-02-2015

AQUASHOW PARK HOTEL ELEITO PME EXCELÊNCIA 2014
A Celoli - Actividades Turísticas, Lda..
In Voz do Algarve Online (A) - 16-02-2015

Associação Industrial Portuguesa integra consórcio Enterprise Europe Network de apoio às empresas no
país
2015-01-16 | em A Associação Industrial Portuguesa - Câmara de Comércio e Indústria (AIP-CCI) é um dos quatro
novos parceiros, ao lado da Associação Empresarial de Portugal (AEP), Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores do Porto (INESC PORTO) e o Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), que fazem parte
do novo consórcio Enterprise Europe Network-Portugal, liderado pelo IAPMEI no país até 2020.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 16-01-2015

ACIF na primeira reunião da EEN - Portugal
In JM - 16-01-2015

AEP destaca papel do consórcio Enterprise Europe Network no acesso a fundos europeus
Porto, 16 jan (Lusa) -- O presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) considerou hoje que o novo
consórcio Enterprise Europe Network-Portugal, que a AEP integra, terá um "importante papel" na facilitação do
acesso das empresas ao novo ciclo de fundos comunitários.
In Porto Canal Online - 16-01-2015

IAPMEI lidera até 2020 consórcio Enterprise Europe Network de apoio às empresas no país
Segundo informação do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, foi formalizado o acordo de
parceria entre as 12 entidades que no período 2015-2020 vão ser responsáveis pela implementação da rede de
serviços europeia Enterprise Europe Network no país 16/01/2015 O IAPMEI vai liderar até 2020 em Portugal o
novo consórcio Enterprise Europe Network-Portugal, a maior rede de serviços de informação e aconselhamento
às empresas na Europa, focado na internacionalização, inovação e colaboração entre empresas nacionais e
internacionais.
In Tâmegasousa.pt Online - 16-01-2015

Terra Finicia - Câmara Municipal de Ponte de Lima aprova mais uma candidatura
1/16/2015 A Câmara Municipal de Ponte de Lima aprovou na reunião de 5 janeiro mais uma candidatura
submetida no âmbito do projeto Terra Finicia..
In TV do Minho - TV do Minho Online - 16-01-2015

doDOC: start-up portuguesa entre as melhores do mundo
A partir de Coimbra, três amigos criaram uma "start-up" que se dedica à gestão documental - e à poupança de
tempo nas empresas..
In Aicep Portugal Global Online - 15-06-2015

IT People firma protocolo com a UBI
O acordo com a Universidade da Beira interior insere-se na estratégia da empresa para colaborar com as
universidades no acompanhamento de projectos de investigação e apoio aos jovens talentos..
In ComputerWorld Online - 15-06-2015

IT People Innovation firma protocolo com Universidade da Beira Interior
15 Junho 2015 | por Regina Baptista A IT People Innovation, empresa portuguesa dedicada à inovação e à
consultadoria no desenvolvimento de soluções tecnológicas, estabeleceu um protocolo com a Universidade da
Beira Interior (UBI).
In Ver Portugal Online - 15-06-2015

VRSA recebe I Feira de Empreendedorismo
Tavira, 15 Mai (Rádio Horizonte Algarve) Em Vila Real de Santo António, o Centro Cultural António Aleixo recebe,
nos dias 15 e 16 de maio, a I Feira de Empreendedorismo..
In Algarve Notícias Online - 15-05-2015

"Portugal 2020" apresentado em Cantanhede
In Despertar - 15-05-2015

Câmara apresenta «Invest Santo Tirso - Gabinete do investidor»
In Jornal de Santo Thyrso - 15-05-2015

Alentejo apresentou 33 projectos
In Planície (A) - 15-05-2015

Observatório
QREN (2007 - 2013) vs PORTUGAL 2020 (2014 - 2020)PORTUGAL 2020 - JESSICA - PROTOCOLO TP /
BANCAOPÇÕES PARA REQUALIFICAÇÃO DO PARQUE HOTELEIRODando continuidade a esta série de artigos sobre
o PORTUGAL 2020 e guardando para fase mais avançada outros comentários sobre as recentes Candidaturas à
Inovação Produtiva e ao Empreendedorismo, afigura-se pertinente e oportuno comparar o PORTUGAL 2020 com
alguns outros Sistemas de Financiamento alternativos.
In Publituris - 15-05-2015

Em Rio Maior há 4 PME de Excelência
Em Rio Maior há 4 PME de Excelência Félix & Nogueira, Lda..
In Região de Rio Maior - 15-05-2015

Também em Rio Maior há 20 PME Líder
Também em Rio Maior há 20 PME Líder O IAPMEI atribuiu o estatuto de PME Líder a 24 empresas do concelho de
Rio Maior, a saber: António Filipe Neto, Lda..
In Região de Rio Maior - 15-05-2015

Na Biblioteca Municipal da Moita Sessão informativa para empresários sobre acordo de parceria
«Portugal 2020»
Hoje, dia 15 de maio, a partir das 14h30, vai realizar-se, na Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, na Moita,
uma Sessão Informativa sobre o Acordo de Parceria "Portugal 2020", dirigida a empresas e empresários.
In Rostos Online - 15-05-2015

Amarante: AEVM organiza sessão de esclarecimento "Portugal 2020 - Novos Fundos Comunitários"
15/05/2015, 14:49 A Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM) vai realizar no próximo dia 30 de maio uma
sessão de esclarecimento sobre os Apoios do Novo Quadro Comunitário, no Cineteatro Raimundo Magalhães, em
Vila Meã.
In Verdade Online - 15-05-2015

IAPMEI abre fase de pré-registo para reconhecimento de "clusters" de competitividade | VidaEconomica
No âmbito da dinamização de estratégias de eficiência coletiva, o IAPMEI abriu uma fase para os promotores
poderem apresentar as suas manifestações de interesse em candidatar-se ao ..
In Vida Económica Online - 15-05-2015

"Portugal Sou Eu" inaugura Estabelecimento Aderente em Aveiro
2015-04-15 | em O "Portugal Sou Eu" inaugura o Estabelecimento Aderente "Pássaro de Seda" em Aveiro, no dia
18 de abril, às 16h30, cuja cerimónia conta com a presença de Norma Rodrigues, diretora-geral da AIP-CCI, e de
Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro.

In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 15-04-2015

Projecto Compro em Évora
A criação de um centro comercial virtual é uma das acções previstas no novo projecto de dinamização do
comércio de Évora, no âmbito do programa “Comércio Investe”..
In Defesa - 15-04-2015

NERC incentiva PMEs a aproveitarem o 2020
DB-Luís CarregãPina Prata quer que as empresas tenham o máximo de informação para se candidatarem ao
Portugal 2020NERC incentiva PMEs a aproveitarem o 2020111 Informar as empresas associadas para que estas
possam ter, na sua análise de decisão de investimento e de gestão, oportunidades e apoios, é o objetivo principal
da NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra.
In Diário As Beiras - 15-04-2015

NERC esclarece empresas sobre Portugal 2020
SESSÃO O sistema de incentivos às empresas, no âmbito do Portugal 2020 foi o tema de uma sessão que decorreu
ontem nas instalações da Novotecna, numa iniciativa organizada pelo NERC..
In Diário de Coimbra - 15-04-2015

Mesa-redonda «Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio» decorre em Faro
A mesa-redonda Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio , uma iniciativa da Câmara Municipal de
Faro, vai decorrer no próximo dia 21 de abril, a partir das 18:00 horas, no Club Farense..
In DiáriOnline Algarve Online - 15-04-2015

Pequenas e Médias empresas distinguidas
Mais de 70 empresas nomeadas PME Líder foram homenageadas esta terça-feira em Lisboa, uma distinção feita
pelo IAPMEI..
In SIC Notícias - Jornal das 10 - 15-04-2015

A chave da internacionalização discute-se em Faro
A mesa redonda "Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio" irá realizar-se em Faro no próximo dia
21 de Abril, numa iniciativa da Câmara Municipal que decorre no âmbito das atividades da Rede Intermunicipal
para a Cooperação e Desenvolvimento, da qual faz parte com 14 outros municípios.
In Sul Informação Online - 15-04-2015

Turismo reina nas melhores PME de Albufeira
A cerimónia de entrega dos certificados PME Líder e PME Excelência 2014 do concelho de Albufeira, atribuídos
pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, em parceria com o Turismo
de Portugal, decorreu ontem.
In Sul Informação Online - 15-04-2015

Buarcos
In Voz da Figueira (A) - 15-04-2015

Programa «Comércio Investe» NERBE promoveu sessão de esclarecimentos
In Planície (A) - 15-03-2015

Biscoitos com 140 anos de história adaptam-se e procuram novos mercados
Não há muitas empresas que se possam gabar de oferecer "produtos de categoria desde 1874": a Fábrica de
Biscoitos Paupério é uma delas..
In Veja Portugal Online - 15-03-2015

Empresas do Concelho de Mafra distinguidas
In Carrilhão (O) - 15-02-2015

Calçado investe em novas fábricas
In Diário de Notícias - 15-02-2015

Calçado investe 4,5 milhões em novas fábricas
15/02/2015 | 15:07 | Dinheiro Vivo Calçado investe 4,5 milhões em novas fábricas A indústria portuguesa do
calçado está a exportar mais D..
In Dinheiro Vivo Online - 15-02-2015

Adega do Cartaxo distinguida com Estatuto PME Excelência 2014 pelo IAPMEI

Adega do Cartaxo distinguida com Estatuto PME Excelência 2014 pelo IAPMEI A Adega do Cartaxo foi reconhecida
pelo 2º ano consecutivo como PME excelência, pelo IAPMEI..
In Gazeta Rural - 15-02-2015

Alenquer inaugurou Portal de Negócios
O município de Alenquer apresentou a 11 de Fevereiro o projecto Alenquer + Portal de Negócios, uma plataforma
criada com o objectivo de promover o tecido empresarial do concelho, proporcionar criação de emprego, e
apoiar a formação dos munícipes.
In Nova Verdade - 15-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão
14 Fevereiro, 2015 09:31 A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por
84 empresas, sete estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro
dia conta com a presença de Paulo Portas.
In OJE Online - 15-02-2015

"Comércio Investe" tem abertas candidaturas
- 15/02/2015 - 00:05 O IAPMEI tem abertas candidaturas até dia 13 de Abril para o programa "Comércio
Investe"..
In Rádio Pax Online - 15-02-2015

Dom Pedro com estatuto PME Líder
O Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S..
In Ambitur.pt - 15-01-2015

Só uma entidade dará pareceres aos novos projetos em 2017
«O essencial nas alterações introduzidas é que se deixará de ter de consultar várias entidades, quando se quer
determinado projeto..
In Barlavento - 15-01-2015

ACIF integra o novo consórcio EEN-Portugal
Foto Arquivo Ferramentas Interessante Achou este artigo interessante? Hoje realizou-se a primeira reunião do
consórcio EEN-Portugal, a nova estrutura, da qual a ACIF-CCIM faz parte, coordenada pelo IAPMEI, que será
responsável, no nosso país, pela rede de serviços europeia Enterprise Europe Network, durante os próximos dois
anos.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 15-01-2015

Rede EEN criada hoje para aproximar empresas aos serviços europeus
O IAPMEI vai liderar o novo consórcio EEN-Portugal, cujo acordo será formalizado hoje, de forma a disponibilizar
serviços transversais de apoio à atividade das empresas..
In Invest Online - 15-01-2015

Grasil pronta para mais 25 anos
In Jornal do Fundão - 15-01-2015

IAPMEI lidera até 2020 consórcio Enterprise Europe Network de apoio às empresas no país
Lisboa, 15 jan (Lusa) - O IAPMEI vai liderar até 2020 em Portugal o novo consórcio Enterprise Europe NetworkPortugal, a maior rede de serviços de informação e aconselhamento às empresas na Europa, focado na
internacionalização, inovação e colaboração entre empresas nacionais e internacionais.
In Porto Canal Online - 15-01-2015

Ano 2014
Conscientes da inevitável subjectividade das opções, recordamos em RODA VIVA alguns dos acontecimentos que
construíram as “manchetes” do ano 2014:O P N ÃOConscientes da inevitável subjectividade das opções,
recordamos em RODA VIVA alguns dos acontecimentos que construiram as “mancheles” do ano 2014:Em
SETEMBRO, Associaçào Empresarial (AECA) e Câmara Municipal de Arouca promovem os novos “Encontros
Empresariais”, que juntaram empresários, gestores e políticos em cooperações frutuosas.
In Roda Viva Jornal - 15-01-2015

Dom Pedro recebe prémio PME LÍDER
O grupo Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S..
In Voz do Algarve Online (A) - 15-01-2015

Portugal 3D: plataforma para a próxima revolução industrial
Makers, empresas e instituições de ensino juntaram-se para criar uma nova plataforma dedicada ao mundo da
impressão e produção..
In Aicep Portugal Global Online - 14-05-2015

O que é o Fundo de Garantia Salarial? Como funciona?
VOZ da Justiça João Gonçalves * O que é o Fundo de Garantia Salarial? Como funciona? Trata-se de uma reserva
financeira criada para que os trabalhadores com salários em atraso, por exemplo de empresas insolventes ou em
dificuldades económicas, consigam recuperar algum do montante que têm em dívida.
In Correio do Minho - 14-05-2015

Portugal 3D: plataforma para a próxima revolução industrial
14/05/2015 13:30 Makers, empresas e instituições de ensino juntaram-se para criar uma nova plataforma
dedicada ao mundo da impressão e produção..
In Exame Informática Online - 14-05-2015

Alterações ao Regime do Fundo de Garantia Salarial
Alterações ao Regime do Fundo de Garantia Salarial Por esta altura da “vida”, os leitores, mesmo os menos
atentos às questões sociais, já estarão certamente familiarizados com o termo Fundo de Garantia Salarial (F.
In Gazeta de Paços de Ferreira - 14-05-2015

Adega de Cantanhede é "PME Líder 2015"
14 MAIO 2015 A Adega de Cantanhede viu renovado, pela quarta vez consecutiva, o selo de reputação de
empresas, Estatuto PME Líder, criado e atribuído pelo IAPMEI..
In Grande Consumo Online - 14-05-2015

Leiria prevê investir 137,5 milhões de euros em inovação
Candidaturas ao Portugal 2020 recebidas pelo IAPMEI Leiria prevê investir 137,5 milhões de euros em inovação
Raquel de Sousa Silva raquel..
In Jornal de Leiria - 14-05-2015

Jornal do Fundão promove conferência sobre Economia Digital
In Jornal do Fundão - 14-05-2015

Prémios atribuídos às PME Líder 2014 do distrito
Prémios atribuídos às PME Líder 2014 do distrito O Crédito Agrícola homenageou as empresas suas clientes que
se destacaram em 2014 com o estatuto PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a
competitividade e crescimento da economia portuguesa , entre as quais estiveram quatro empresas do distrito da
Guarda.
In Porta da Estrela Online - 14-05-2015

Empresas da região aderem em força aos novos fundos comunitários
In Região de Leiria - 14-05-2015

Inovação - Caminho para a competividade
null INOVAÇÃO – CAMINHO PARA A COMPETITIVIDADE Numa economia cada vez mais global e competitiva a
Inovação é essencial para o Desenvolvimento e sucesso dos países e empresas..
In Ribatejo - 14-05-2015

Bio Poli: copos feitos à base de amido de milho chegam ao mercado em Setembro
14 Maio 2015 | por Regina Baptista Concorreram ao Shark Tank..
In Ver Portugal Online - 14-05-2015

Faro debate a chave da internacionalização
Irá realizar-se, no próximo dia 21 de abril, a mesa redonda Internacionalização: Responsabilidade Social e Negócio
, uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro que decorre no âmbito das atividades da Rede Intermunicipal para a
Cooperação e Desenvolvimento, da qual faz parte com 14 outros municípios.
In Algarve Informativo Online - 14-04-2015

Ana Abrunhosa desafia empresas a apostar na internacionalização
CCDRC Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro (CCDRC),
desafia as empresas a fazerem uma aposta clara na internacionalização, na requalificação dos recursos humanos
e a criarem actividades internas para ser mais fácil a sua exposição à concorrência internacional.

In Diário de Coimbra - 14-04-2015

IAPMEI quer que empresas aproveitem oportunidades
Mário Pinto O presidente da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), afirmou ontem, em Leiria, que
as empresas devem encarar os próximos fundos comunitários do Portugal 2020 como «a última oportunidade»
para se lançarem na internacionalização.
In Diário de Coimbra - 14-04-2015

Divulgação de incentivos às empresas hoje na Novotecna
“Divulgação de incentivos às empresas” hoje na Novotecna “Divulgação de incentivos às empresas” é o tema de
workshop que a NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra realiza hoje, a partir das 16h30, no
auditório da Novotecna.
In Diário de Coimbra - 14-04-2015

Presidente do IAPMEI quer que empresas aproveitem oportunidades
Presidente do IAPMEI quer que empresas aproveitem oportunidades Conferência Sugestão foi dada ontem pelo
presidente da Agência Portuguesa para a Competitividade e Inovação numa conferência sobre fundos
comunitários LEIRIA Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região
Centro (CC DRC), desafia as empresas a fazerem uma aposta clara na internacionalização, na requalificação dos
recursos humanos e a criarem actividades internas para ser mais fácil a sua exposição à concorrência
internacional.
In Diário de Leiria - 14-04-2015

Leiria: Presidente do IAPMEI quer que empresas aproveitem oportunidades
Sugestão foi dada ontem pelo presidente da Agência Portuguesa para a Competitividade e Inovação numa
conferência sobre fundos comunitários Jornalista: Mário Pinto Edição de: Terça, Abril 14, 2015 O presidente da
Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), afirmou ontem, em Leiria, que as empresas devem encarar
os próximos fundos comunitários do Portugal 2020 como "a última oportunidade" para se lançarem na
internacionalização.
In Diário de Leiria Online - 14-04-2015

Presidente do IAPMEI quer que empresas aproveitem oportunidades
Mário Pinto O presidente da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), afirmou ontem, em Leiria, que
as empresas devem encarar os próximos fundos comunitários do Portugal 20 20 como “a última oportunidade”
para se lançarem na internacionalização.
In Diário de Viseu - 14-04-2015

Cerimónia Pública de Reconhecimento Municipal às Empresas distinguidas com o Estatuto PME Líder e
PME Excelência
AMADORA - No próximo dia 15 de abril, pelas 19h, no Salão Nobre dos Recreios da Amadora, terá lugar a
Cerimónia Pública de Reconhecimento Municipal às Empresas do Concelho distinguidas com o Estatuto PME Líder
e PME Excelência, atribuído pelo IAPMEI - Agência para a competitividade e Inovação, IP, no ano 2014.
In Local.pt Online - 14-04-2015

A Chave da Internacionalização discute-se em Faro
Irá realizar-se, no próximo dia 21 de abril, a mesa redonda "Internacionalização: Responsabilidade Social e
Negócio", uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, que decorre no âmbito das atividades da Rede
Intermunicipal para a Cooperação e Desenvolvimento, da qual faz parte com 14 outros municípios.
In Voz do Algarve Online (A) - 14-04-2015

Medidas de apoio ao comércio apresentadas em Vieira do Minho
2015-03-14 autor A Câmara Municipal de Vieira do Minho acolheu uma Sessão de Esclarecimento sobre as novas
medidas de apoio ao Comércio: " Comércio Investe - 2ª fase de candidaturas"..
In Correio do Minho Online - 14-03-2015

Rio acima, sem motor
U m dia destes, a minha filha, muito ligada à sua terra, e a frequentar um qualquer curso de formação, confioume, verdadeiramente impressionada, o que ouvia dizer aos seus colegas sobre Coimbra..
In Diário de Coimbra - 14-03-2015

ACG esclarece empresários sobre Medida Comércio Investe
A Associação de Comércio e Serviços do Distrito da Guarda (ACG) promoveu na passada quinta-feira uma sessão

de esclarecimento sobre a Medida Comércio Investe..
In Interior Online (O) - 14-03-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão | Jornal Açores 9
A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por 84 empresas, sete
estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro dia conta com a
presença de Paulo Portas.
In Açores 9 Online - 14-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão - Açoriano Oriental
A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por 84 empresas, sete
estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro dia conta com a
presença de Paulo Portas.
In Açoriano Oriental Online - 14-02-2015

Oitenta empresas portuguesas em feira de calçado de Milão
14..
In Correio da Manhã Online - 14-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão, TheMicam
Milão, Itália (Lusa) - A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por 84
empresas, sete estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro
dia conta com a presença de Paulo Portas.
In FashionMag.com Portugal Online - 14-02-2015

84 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo
Foto retirada de: joywendel..
In Gazeta do Rossio Online - 14-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão
A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por 84 empresas, sete
estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro dia conta com a
presença de Paulo Portas.
In i Online - 14-02-2015

Notícias ao Minuto - Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo
A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por 84 empresas, sete
estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro dia conta com a
presença de Paulo Portas.
In Notícias ao Minuto Online - 14-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão
A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é composta por 84 empresas, sete
estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e que no primeiro dia conta com a
presença de Paulo Portas.
In Observador Online - 14-02-2015

Rádio Voz da Planície - Quatro empresas de Odemira distinguidas pelo IAPMEI
Quatro empresas de Odemira distinguidas pelo IAPMEI Ana Elias de Freitas - 14/02/2015 - 07:00 - Imprimir
Quatro empresas de Odemira distinguidas pelo IAPMEI Quatro empresas do concelho de Odemira receberam o
reconhecimento "PME Excelência 2014", atribuído pelo IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In Rádio Voz da Planície Online - 14-02-2015

Oitenta empresas portuguesas em feira de calçado de Milão
09:32 ..
In Sábado Online - 14-02-2015

Mais de 80 empresas portuguesas na maior feira de calçado do mundo em Milão
14 de Fevereiro de 2015, às 09:23 A comitiva portuguesa na maior feira de calçado de mundo, a MICAM, é
composta por 84 empresas, sete estreantes, certame que decorre de domingo a quarta-feira em Milão, Itália, e
que no primeiro dia conta com a presença de Paulo Portas.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa - 14-02-2015

Turismo de Portugal atribuiu designação de PME Líder 2014 ao Dom Pedro Hotéis
O grupo Dom Pedro Hotéis recebeu a atribuição do estatuto PME Líder 2014 por parte do Turismo de Portugal..
In Diário de Notícias Online - 14-01-2015

Da garagem em Lijó às passerelles de Paris
Cordeiro, Campos & C..
In Jornal de Barcelos - 14-01-2015

Aberto concurso para Jovens Criativos, Empreendedores para o Século XXI
De 10 de janeiro a 20 de março de 2015 decorre o período de candidaturas à 4..
In Notícias do Nordeste Online - 14-01-2015

Dom Pedro recebe prémio PME LÍDER | Publituris
14 de Janeiro de 2015 às 17:31 por O grupo Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S..
In Publituris Online - 14-01-2015

Grupo Dom Pedro é PME Líder
O Turismo de Portugal, em parceria com o IAPMEI e a Banca, atribuiu o estatuto de PME Líder ao grupo Dom
Pedro - Investimentos Turísticos, S..
In Turisver Online - Turisver.com - 14-01-2015

Agnus Dei - Inovação no ramo funerário!
Sabe quem introduziu o serviço de Café nos Velórios? A publicidade nos Jornais ou o conceito de Centro
Funerário? Fique a conhecer a empresa que inovou e mudou o Sector Funerário nos últimos anos! A Agência
Funerária Agnus Dei foi fundada no ano de 2001 em Alcabideche.
In Costa do Sol - 13-05-2015

Seis anos de cadeia para antigo baterista dos Jafumega
Seis anos de cadeia para antigo baterista dos Jafumega Burla Álvaro Oliveira Marques foi condenado a pena de
prisão e a devolver mais de um milhão ao Estado por desvios de fundos comunitários Diana Cohen O expresidente da extinta fábrica de reciclagem REFICEL e antigo membro do grupo Jafumega foi, ontem, condenado,
no Tribunal de Albergaria-a-Velha, a seis anos de prisão pelos crimes de fraude fiscal na obtenção de subsídio,
agravado, e dois de burla qualificada.
In Diário de Aveiro - 13-05-2015

João Rapozo vai intervencionar uma prancha ao vivo
Sandra Simões Esta semana, o Mercado Negro, em Aveiro, vai ter vários espaços preenchidos por artistas e
sketchers..
In Diário de Aveiro - 13-05-2015

Seis anos de cadeia por burla para antigo baterista dos Jafumega
ALBERGARIA-A-VEHA O expresidente da extinta fábrica de reciclagem REFICEL e antigo membro do grupo
Jafumega foi, ontem, condenado, no Tribunal de Albergaria-a-Velha, a seis anos de prisão pelos crimes de fraude
fiscal na obtenção de subsídio, agravado, e dois de burla qualificada.
In Diário de Coimbra - 13-05-2015

Sector Interactivo procura Gestor de Clientes para o Porto (m/f) - Emprego Pelo Mundo
A Sector Interactivo é uma empresa destacada a nível nacional como a maior em operação de outsourcing para
empresas de prestígio, certificada PME LÍDER pelo IAPMEI, Ministério do Emprego e Economia, com operações
em todo território Nacional.
In Emprego pelo Mundo Online - 13-05-2015

"PORTUGAL 2020 - INCENTIVOS AO INVESTIMENTO" e "DIA DE ATENDIMENTO DESCENTRALIZADO"
Ter 19 Maio 2015 14:00 - 18:30 Associação Empresarial de Águeda 0EUR Facebook do Evento Website do Evento
Contactos Descrição do Evento A Associação Empresarial de Águeda vai receber a Sessão de Apresentação do
"Portugal 2020 - Incentivos ao Investimento", que irá decorrer na AEA, no próximo dia 19 de Maio 2015, com a
intervenção do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.
In Eventos Aveiro Online - 13-05-2015

Adega de Cantanhede "PME Líder 2015"
A Adega de Cantanhede viu renovado pela quarta vez consecutiva o Estatuto PME Líder, atribuído pelo IAPMEI..
In Gazeta Rural Online - 13-05-2015

Ex-Jafumega preso seis anos tem que devolver um milhão
In Jornal de Notícias - 13-05-2015

Adega de Cantanhede renova Estatuto PME Líder
A Adega de Cantanhede viu renovado pela quarta vez consecutiva o Estatuto PME Líder, atribuído pelo IAPMEI..
In Notícias de Coimbra Online - 13-05-2015

NERC organiza ateliers de divulgação dos incentivos às empresas
Detalhes Categoria: Empresas&Negócios Publicado em 13-04-2015 Escrito por CP A Associação Empresarial da
Região de Coimbra (NERC) promove um Ciclo de Ateliers de "Divulgação de Incentivos às Empresas", entre
amanhã (14) e quinta-feira (16), no Complexo Tecnológico de Coimbra.
In Campeão das Províncias Online - 13-04-2015

Associação Comercial promove sessão para o apoio às PME s
PORTUGAL 2020A Associação Comercial e Industrial da Figueira (ACIFF), realiza, no próximo dia 17, pelas 14h00,
uma sessão de esclarecimento sobre o tema “Portugal 2020 - Programas de Apoio às PME’s”, que tem lugar na
Incubadora de Empresas na zona industrial da Gala.
In Diário de Coimbra - 13-04-2015

Tome Nota
tome nota HOJE EM LEIRIA Portugal 2020 em debate na Nerlei A Nerlei - Associação Empresarial da Região de
Leiria realiza hoje, pelas 14h00, nas suas instalações, em Leiria, uma conferência subordinada ao tema ‘Portugal
2020 – Os Fundos Comunitários para as Empresas’.
In Diário de Leiria - 13-04-2015

ACDE lança projecto para valorizar comércio do centro histórico de évora
In Diário do Sul - 13-04-2015

Iniciativas municipais torrienses foram incluídas
A atividade «+ Saúde: Workshops de Culinária Saudável», inserida no programa «+ Saúde: Hábitos e Estilos de
Vida Saudáveis», e o Programa Idosos Saudáveis e Ativos – Património, foram selecionados como ES+ (iniciativa
de alto potencial em inovação e empreendedorismo social).
In Badaladas - 13-03-2015

Empresa Rações Zêzere distinguida com o estatuto de PME Excelência
In Cidade de Tomar - 13-03-2015

Divulgação do programa Comércio Investe - incentivos à modernização e inovação no comércio
In Defesa da Beira - 13-03-2015

Comércio: fazer festas no desgraçadinho
In Despertar - 13-03-2015

O Despertar - COMÉRCIO: FAZER FESTAS NO DESGRAÇADINHO
Detalhes Categoria: Baixa Publicado em 13 março 2015 O convite da APBC, Agência para a Promoção da Baixa de
Coimbra, era claro: uma sessão de esclarecimento, a decorrer no Salão Nobre da Câmara Municipal de Coimbra,
sobre o "Comércio Investe".
In Despertar Online (O) - 13-03-2015

Peniche favorável a receber cluster do petróleo e gás nos estaleiros
Investimento Alargamento dos estaleiros navais para cluster do petróleo e gás é visto “com interesse” pela
Câmara MunicipalA Câmara Municipal de Peniche manifestou-se ontem favorável ao alargamento da área
portuária dos estaleiros navais da cidade destinada à construção de plataformas petrolíferas, de gás e para a
energia das ondas.
In Diário de Leiria - 13-03-2015

Responsáveis de PME e micro empresas vão ter formação financeira
13/03/2015 | 07:41 | Dinheiro Vivo Os reguladores do sector financeiro e o IAPMEI juntaram-se na assinatura de
um protocolo que pretende dar força à vertente financeira nas ações de formação dirigidas aos responsáveis por
empresas de mais pequena dimensão.
In Dinheiro Vivo Online - 13-03-2015

Banco Popular promove reinvestimento na agricultura
A organização dos Prémios Food & Nutrition, em conjunto com o Banco Popular, realizam no próximo dia 13 de

Março, a Conferência "O sector agro-alimentar português: do campo às mesas"..
In Hipersuper Online - 13-03-2015

Desenvolvimento, Políticas Públicas e Práticas Empresariais
A Região Centro é uma região muito heterogénea, quer do ponto de vista do território, como também em termos
das atividades económicas que aqui se desenvolvem..
In Jornal do Centro - 13-03-2015

Mais 20 milhões de euros para apoiar a modernização do comércio
MAIS 20 MILHÕES DE EUROS PARA APOIAR A MODERNIZAÇÃO DO COMÉRCIOESCREVE QUEM SABE | RUI
MARQUES*Abre hoje um período de candidaturas que se estende até ao próximo dia 27 de Março (até às 18h00)
para projetos individuais de modernização comercial no âmbito da medida Comércio Investe.
In Correio do Minho - 13-02-2015

Mais 20 milhões de euros para apoiar a modernização do comércio
Abre hoje um período de candidaturas que se estende até ao próximo dia 27 de Março (até às 18h00) para
projetos individuais de modernização comercial no âmbito da medida Comércio Investe..
In Correio do Minho Online - 13-02-2015

O Despertar - Orima distinguida como PME Excelência
Detalhes Categoria: Empresas Publicado em 13 fevereiro 2015 A empresa de eletrodomésticos Mário Miranda
Almeida, SA, mais conhecida pela marca própria Orima, foi uma das PME Excelência 2014 distinguidas, a 26 de
janeiro, no Europarque, em Santa Maria da Feira.
In Despertar Online (O) - 13-02-2015

Loja Social de Esposende modelo de inovação e Empreendedorismo Social
É um facto que todos os Pelouros da Câmara Municipal têm vindo a desencadear ações que, pela sua
inquestionável qualidade, trazem efeitos positivos para o concelho de Esposende, logo, implicitamente, para os
seus munícipes.
In Farol de Esposende - 13-02-2015

Caldas tem seis empresas PME Excelência
No sentido oposto, registam-se duas empresas que conquistam este estatuto pela primeira vez desde que o PME
Excelência é atribuído..
In Gazeta das Caldas - 13-02-2015

Vantagem+ com estatuto «PME Excelência» Vantagem+ com estatuto «PME Excelência»Empresa de
formação para profissionais, a Vantagem+ foi distinguida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação (IAPMEI) com o estatuto «PME Excelência 2014», após três anos com o estatuto de
q...
13/02/15 Vantagem+ com estatuto PME Excelência Empresa de formação para profissionais, a Vantagem+ foi
distinguida pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) com o estatuto PME
Excelência 2014 , após três anos com o estatuto de qualificação empresarial PME Líder .
In Human Online - 13-02-2015

Candidaturas ao Comércio Investe já abriram
13 de Fevereiro de 2015 Já abriram as candidaturas para a nova fase do programa Comércio Investe, iniciativa do
Governo que pretende apoiar empresários na modernização do comércio tradicional e que nesta nova fase
disponibiliza 20 milhões de euros.
In InfoFranchising.pt Online - 13-02-2015

Ilídio Fragoso & Filho eleita PME Excelência
n A empresa Ilídio Fragoso & Filhos, Lda..
In Jornal Sudoeste - 13-02-2015

Pedro Gonçalves: PER e Sireve permitiram "manutenção de muitos postos de trabalho"
Em entrevista ao PÚBLICO, o secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade aponta as
principais falhas que levaram à revisão do Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial (Sireve) e do
Processo Especial de Revitalização (PER), que entrará em vigor no próximo mês.
In Público Online - 13-02-2015

Vantagem+ distinguida PME Excelência 2014
A Vantagem+, empresa especialista em Formação para Profissionais, foi distinguida pelo IAPMEI como PME

EXCELÊNCIA 2014, após três anos com o estatuto de qualificação empresarial PME Líder..
In RH Online.pt - 13-02-2015

Alunos da UA criam pranchas de surf em madeira mais finas e económicas
As pranchas de madeira têm um tempo médio de vida maior que as de espuma, no entanto são, normalmente,
mais pesadas e muito mais caras..
In Universia Online - 13-02-2015

Active Space Technologies obtém pela primeira vez o estatuto PME Excelência
Após a atribuição do estatuto de PME Líder 2014 a, uma empresa reconhecida por produtos e serviços de valor
acrescentado nas áreas de engenharia eletro-mecânica para a indústria aeroespacial e aeronáutica, conquista
agora o estatuto de PME Excelência 2014.
In Aicep Portugal Global Online - 13-01-2015

11/1/2015 Sintra já dispõe de um incubadora de empresas
A celebração de um protocolo juntou a câmara municipal de Sintra, a SSTBC - Associação para a Promoção do
Empreendedorismo e Empregabilidade, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).
In Cidade Viva Online - 13-01-2015

Candidaturas abertas para Concurso de Ideias INOVA
4..
In Destak Online - 13-01-2015

NERC celebrou primeiro ano com 25 Iniciativas
No balanço do seu primeiro ano de atividade, celebrado no passado dia 6 de Janeiro, a NERC - Associação
Empresarial da Região de Coimbra conta a realização de 25 iniciativas em prol do desenvolvimento empresarial
da região de Coimbra, e nacional, promovido numa conduta de aposta essencialmente ao nível dos apoios e da
internacionalização.
In Notícias de Coimbra Online - 13-01-2015

Fábrica de pimentão em Penamacor
Fábrica de pimentão em Penamacor COM RÁDIO COVA DA BEIRA A empresa “Borpil” vai investir um milhão e 400
mil euros no concelho de Penamacor para a criação de uma unidade fabril destinada à produção de pimentão.
In Povo da Beira - 13-01-2015

Alunos da ETEO e do Agrupamento Josefa de Óbitos ganham prémios em concurso de empreendedorismo
da OESTECIM
Texto e Fotos: Joel Ribeiro jribeiro@gazetacaldas..
In Gazeta das Caldas - 12-06-2015

Startup portuguesa entra num dos maiores programas de aceleração do mundo
Junho 12, 2015 Slider Nascida em Coimbra, a doDOC ajuda empresas com elevadas exigências de regulação a
automatizarem os processos de preparação documental..
In Human Resources Portugal Online - 12-06-2015

Centro de Excelência e Inovação da Indústria. Há um ano a aguardar a inauguração
In Jornal de Matosinhos - 12-06-2015

Vila Viçosa: Gráfica Calipolense eleita a Empresa Gráfica do Ano numa altura em que prevê aumentar o
número de colaboradores (c/som)
A Gráfica Calipolense foi nomeada a Empresa Gráfica do Ano..
In Rádio Campanário Online - 12-06-2015

Madrinha de herdeiro do Mónaco é portuguesa
In Diário de Notícias - 12-05-2015

Madrinha de herdeiro do Mónaco é portuguesa
Diane de Polignac Nigra (à direita) no batizado dos gémeos Jacques e Gabriella Diana de Polignac Nigra é a
madrinha de Jacques, filho de Alberto e Charlene do Mónaco, que foi batizado no passado dia 10 de maio na
Catedral de São Nicolau.
In Diário de Notícias Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão por fraude e burla na Reficel

HOJE às 18:22 O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou hoje a seis anos de prisão o antigo administrador da
Reficel Álvaro Oliveira Marques, suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de um milhão de euros em
subsídios atribuídos à empresa.
In Diário Digital Online - 12-05-2015

Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional marca presença na comemoração do Dia do Município
de Mortágua
- Terça-feira, 12 Maio 2015 - O Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Poiares Maduro, desloca-se a
Mortágua na próxima quinta-feira, dia 14, para participar na comemoração do Dia do Município.
In Farol da Nossa Terra Online - 12-05-2015

Ex-baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão
O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou, esta terça-feira, a seis anos de prisão o antigo administrador da
Reficel Álvaro Oliveira Marques, por ter-se apropriado de mais de um milhão de euros em subsídios atribuídos à
empresa.
In Jornal de Notícias Online - 12-05-2015

Madrinha de herdeiro do Mónaco é portuguesa
Diana de Polignac Nigra é a madrinha de Jacques, filho de Alberto e Charlene do Mónaco, que foi batizado no
passado dia 10 de maio na Catedral de São Nicolau..
In Jornal de Notícias Online - 12-05-2015

Empresas: "Coração da Cidade" é um caso de sucesso em Vila Real Sto António | Jornal do Algarve
O empresário Luís Camarada (esq..
In Jornal do Algarve Online - 12-05-2015

Príncipe Jacques tem uma madrinha portuguesa
O príncipe Jacques do Mónaco, que foi batizado no último domingo com a sua irmã gémea Gabrielle, teve ao seu
lado a sua madrinha, que é portuguesa..
In Move Notícias Online - 12-05-2015

Notícias ao Minuto - Ex-baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão
O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou hoje a seis anos de prisão o antigo administrador da Reficel Álvaro
Oliveira Marques, suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de um milhão de euros em subsídios
atribuídos à empresa.
In Notícias ao Minuto Online - 12-05-2015

Notícias ao Minuto - É portuguesa a madrinha do príncipe do Mónaco
A mulher que apadrinhou o pequeno Jacques tem origem portuguesa..
In Notícias ao Minuto Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão por fraude e burla na Reficel
O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou a seis anos de prisão o antigo administrador da Reficel Álvaro Oliveira
Marques, suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de um milhão de euros em subsídios atribuídos à
empresa.
In Observador Online - 12-05-2015

Madrinha de herdeiro do Mónaco é portuguesa. Quem é Diana de Polignac Nigra?
Cinco meses depois de terem vindo ao mundo, os filhos de Alberto II do Mónaco e de Charlene, antiga nadadora
olímpica sul africana, foram batizados..
In Observador Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão por fraude e burla na Reficel
Albergaria-a-Velha, Aveiro, 12 mai (Lusa) - O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou hoje a seis anos de prisão o
antigo administrador da Reficel Álvaro Oliveira Marques, suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de
um milhão de euros em subsídios atribuídos à empresa.
In Porto Canal Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão por fraude
Por Lusa 12/05/2015 - 18:24 Álvaro Oliveira Marques era suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de
um milhão de euros em subsídios..
In Público Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão por fraude e burla na Reficel
12 Mai, 2015, 18:17 O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou hoje a seis anos de prisão o antigo administrador
da Reficel Álvaro Oliveira Marques, suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de um milhão de euros
em subsídios atribuídos à empresa.
In RTP Online - 12-05-2015

A madrinha portuguesa do gémeo do Mónaco
12:11 ..
In Sábado Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos de prisão por fraude e burla na Reficel
12 de Maio de 2015, às 18:10 O Tribunal de Albergaria-a-Velha condenou hoje a seis anos de prisão o antigo
administrador da Reficel Álvaro Oliveira Marques, suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de um
milhão de euros em subsídios atribuídos à empresa.
In Sapo Online - Sapo Notícias da Agência Lusa Online - 12-05-2015

Conheça a madrinha portuguesa do herdeiro do Mónaco
| há 18 minutos Conheça a madrinha portuguesa do herdeiro do Mónaco Diana de Polignac Nigra foi escolhida
para madrinha do gémeo Jacques, de cinco meses Por: Redação / CM | há 18 minutos A portuguesa Diana de
Polignac Nigra , de 34 anos, foi a escolhida para madrinha do príncipe herdeiro do Mónaco, Jacques, um dos
filhos gémeos de Alberto e Charlene, que foram batizados no passado dia 10 de maio na Catedral de São Nicolau.
In TVI 24 Online - 12-05-2015

Baterista dos Jafumega condenado a seis anos por burla e fraude
| há 6 minutos Baterista dos Jafumega condenado a seis anos por burla e fraude Arguido foi ainda condenado a
devolver ao Estado 1,1 milhões de euros Por: Redação / CF | há 6 minutos O Tribunal de Albergaria-a-Velha
condenou esta terça-feira a seis anos de prisão o antigo administrador da Reficel Álvaro Oliveira Marques,
suspeito de se ter apropriado indevidamente de mais de um milhão de euros em subsídios atribuídos à empresa.
In TVI 24 Online - 12-05-2015

Inovações do UPTEC na corrida ao Prémio Nacional Indústrias Criativas
Os três projetos "made in U..
In Universidade do Porto Online - Notícias Universidade do Porto Online - 12-05-2015

Francisco Alves preside à apresentação do Comércio Investe
Associação empresarial Francisco Alves preside à apresentação do Comércio Investe A Associação Empresarial de
Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto divulgou o programa Comércio Investe, um sistema de incentivos à
modernização do comércio.
In Correio do Minho - 12-03-2015

3,1 milhões para apoiar o comércio tradicional
3,1 milhões para apoiar o comércio tradicional Centro Depois de 43% das candidaturas à primeira fase do
Comércio Investe terem sido chumbadas, IAPMEI abre nova fase Carolina Francisco A iniciativa Comércio Investe
tem 3,1 milhões de euros para apoiar projectos de modernização do comércio tradicional na região Centro,
informou Osória Miranda, representante da Agência para a Competitividade e Inovação, do IAPMEI, durante uma
sessão de esclarecimento sobre o programa, que decorreu na Câmara Municipal de Coimbra.
In Diário de Coimbra - 12-03-2015

Peniche favorável a alargamento dos estaleiros navais para cluster do petróleo e gás
O novo contrato de concessão prevê o alargamento da área dos estaleiros para mais 20 hectares..
In Diário de Notícias Online - 12-03-2015

Supervisores promovem formação financeira para pequenos empresários | Económico
O CNSF e o IAPMEI assinaram um protocolo com o objectivo de sensibilizar empreendedores, empresários e
gestores das PME para a importância da formação financeira..
In Económico Online - 12-03-2015

Ydreams. Dívidas de €18 milhões e com administrador judicial
A Ydreams solicitou um plano de revitalização especial junto do Tribunal do Barreiro para evitar a insolvência..
In Expresso Online - 12-03-2015

ACG esclarece empresários sobre Medida Comércio Investe
ACG esclarece empresários sobre Medida Comércio InvesteGuardaA Associação de Comércio e Serviços do

Distrito da Guarda (ACG) promoveu na passada quinta-feira uma sessão de esclarecimento sobre a Medida
Comércio Investe.
In Interior (O) - 12-03-2015

JTM Join The Moment, Transitários SA
A join The Moment é uma empresa transitária que presta serviços de transporte aéreo, marítimo, terrestre e
logística e assume-se como uma parceira junto de cada cliente Qualidade, exigência, disponibilidade e Inovação
são as palavras de ordem deste negócio, que assegura por ano o transporte de mais de 200 mil toneladas dos
mais diversos tipos de mercadorias, para toda a parte do globo.
In Jornal de Notícias - Guia Empresarial - 12-03-2015

Empresários são o próximo alvo de formação financeira
12 Março 2015, 22:00 por Raquel Godinho | Os empresários e gestores das micros, pequenas e médias empresas
nacionais serão os beneficiários da formação financeira desenvolvida pelos supervisores em colaboração com o
IAPMEI.
In Negócios Online - 12-03-2015

IAPMEI e reguladores vão promover a formação financeira de empresários
12 Março 2015, 17:53 por Raquel Godinho | Os reguladores assinaram, esta quinta-feira, um protocolo de
colaboração com o IAPMEI, com o intuito de prestar formação financeira a empresários..
In Negócios Online - 12-03-2015

Comércio Investe com 1,92 milhões para modernizar comércio tradicional do Alentejo
O "Comércio Investe" - programa para a modernização do comércio tradicional disponibiliza um montante global
de 1,92 milhões de euros para a região Alentejo..
In Rádio Portalegre Online - 12-03-2015

Comércio Investe é oportunidade
2020, Centro 2020, vai ter uma dotação de 2,155 mil milhões de euros, dos quais 1,751 mil milhões são do Fundo
europeu de do Fundo Social Europeu região centro vai ter disponível para o desenvolvimento de projetos no
âmbito do novo quadro comunitário de apoio, apresentado em são organizada pela Comunidade Intermunicipal
da no passado dia 4, no auditório da Escola Superior de Educação de Castelo do Centro (CCDRC).
In Reconquista - 12-03-2015

Fundada há quase meio século
In Terras da Beira - 12-03-2015

Onde arranjar dinheiro
Com um bom plano de negócios e a ideia testada, é hora de procurar parceiros para reunir o financiamento de
que precisa para arrancar com o negócio Quarta feira, 11 de Março de 2015 | É habitual começar pelos três
investidores mais fáceis de cativar ou os 3Fs como dizem os norte-americanos: Family, Friends and Fools (família,
amigos e tolos).
In Visão Online - 12-03-2015

Os passos que tem de conhecer
Ter uma ideia, fazer um plano de negócios, escolher o modelo jurídico e procurar financiamento todos os passos
que deve conhecer para construir uma empresa Quarta feira, 11 de Março de 2015 | SERÁ UMA BOA IDEIA? Pelo
menos uma vez na vida, todos nós pensamos em algo que acreditamos ser um bom negócio.
In Visão Online - 12-03-2015

Como construir uma empresa
Tem uma bela ideia e acha que vai criar um negócio lucrativo? Pense outra vez..
In Visão Online - 12-03-2015

Frotcom International recebe o prémio PME Excelência 2014
2015-02-12 06:43 No seguimento da distinção recebida no ano passado como PME Líder 2104, a Frotcom
International obteve agora o reconhecimento máximo como PME Excelência 2014..
In Aicep Portugal Global Online - 12-02-2015

Frotcom International receives SME Excellence 2014 award
2015-02-12 06:47 Following last year's award as a PME leader, Frotcom International has now been awarded the
higher recognition of "PME Excelência" 2014 (SME Excellence 2014)..
In Aicep Portugal Global Online - 12-02-2015

Startup nascida na universidade inova nas pranchas de surf
2015-02-12 11:00 Pranchas de surf em madeira, com menor espessura e mais baratas que as disponíveis no
mercado estão a ser produzidas por uma jovem empresa de três alunos e de um ex-aluno da Universidade de
Aveiro (UA).
In Aicep Portugal Global Online - 12-02-2015

Central de compras favorece fornecedores e clientes de Albufeira
ECONOMIA TEXTO E FOTO Arménio Martins Central de compras favorece fornecedores e clientes de Albufeira
Modelo de gestão dá inúmeras vantagens aos associados, pela facilidade, segurança e credibilidade As quartas
Jornadas de Trabalho Cenmais, organizadas por esta Central de Compras, que nasceu há cinco anos em Albufeira,
tiveram lugar no Hotel Alísios e contaram com a participação de duas centenas de participantes, entre
fornecedores, clientes e entidades oficiais.
In Barlavento - 12-02-2015

ORIMA distinguida pelo IAPMEI
In Campeão das Províncias - 12-02-2015

Acelerar nos benefícios fiscais aos Business Angels
Acelerar nos benefícios fiscais aos Business Angelsncontrar financiamento para novos projetos, é uma verdadeira
aventura dizem-nos os empresários - os empreendedores..
In Diário As Beiras - 12-02-2015

Startup nascida na universidade inova nas pranchas de surf
Alunos da Universidade de Aveiro estão a criar pranchas de surf em madeira e cortiça mais finas e, asseguram,
mais baratas do que as existentes no mercado..
In Invest Online - 12-02-2015

IAPMEI seleciona melhores PME nacionais
122 12 de fevereiro de 201510 empresas&empresários Cinco empresas estremocenses distinguidas O Estatuto
pME Excelência foi criado pelo Instituto de apoio às pequenas e médias empresas (IAPMEI) com o objetivo de
sinalizar, através de um instrumento de reputação, o mérito de pequenas e médias empresas com perfis de
desempenho superiores.
In Jornal E - 12-02-2015

Alunos da UA criam pranchas de surf em madeira mais finas e económicas
AVEIRO - Pranchas de surf em madeira, com menor espessura e mais baratas que as disponíveis no mercado
estão a ser produzidas por uma jovem empresa de três alunos e de um ex-aluno da Universidade de Aveiro (UA).
In Local.pt Online - 12-02-2015

Plataforma web e colóquio sobre competitividade empresarial a partir das 14 horas no Auditório Damião
de Góis
TORRES VEDRAS - A página Alenquer + portal de negócios é um projeto da câmara municipal, de utilização
gratuita, assente na interação entre empresas, munícipes e agências de emprego locais..
In Local.pt Online - 12-02-2015

Adega do Cartaxo é PME Excelência pelo segundo ano consecutivo
In Mirante (O) - Economia - 12-02-2015

Adega do Cartaxo é PME Excelência pelo segundo ano consecutivo
Economia 11 Fev 2015, 17:07h A Adega do Cartaxo foi distinguida com o estatuto PME Excelência 2014 pelo
IAPMEI..
In Mirante Online (O) - Mirante - Semanário Online.pt (O) - 12-02-2015

Agenda Setting da internacionalização à insolvência
A pretexto da anunciada disponibilização de fundos através do já famoso "Portugal 2020?, Notícias de Coimbra
está a realizar uma grande investigação, procurando saber quais as empresas e instituições da região que não
cumpriram o que prometeram quando se candidataram a fundos geridos pelo POE Centro /Mais Centro/QREN.
In Notícias de Coimbra Online - 12-02-2015

Consolidação no mercado nacional e crescimento na reabilitação
Numa altura em que as empresas nacionais estão cada vez mais a seguir o apetecível caminho da exportação e a
apostar nos mercados externos, a Revista Business Portugal decidiu dar a conhecer o outro lado da moeda.

In Revista Business Portugal Online - 12-02-2015

Concelho de Arouca triplicou empresas ´PME Excelência´
In Roda Viva Jornal - 12-02-2015

As vantagens de estar entre os melhores
As vantagens de estar entre os melhores Por questões normais de mercado, que têm que ver com o risco e a
dimensão do negócio, as pequenas e médias empresas (PME) são muitas vezes penalizadas, em termos de
benefícios e serviços financeiros, face aos grandes clientes dos bancos.
In Sábado Online - 12-02-2015

Quatro empresas de Odemira foram distinguidas pelo IAPMEI
Quatro empresas do concelho de Odemira receberam o reconhecimento "PME Excelência 2014", atribuído pelo
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, integrando assim o grupo das melhores PME, entre todas as
pequenas e médias empresa de Portugal.
In Sul Informação Online - 12-02-2015

Sobe & desce
In Terras do Ave - 12-02-2015

“Não basta ser detentor de direitos” - Entrevista a Leonor Trindade
E N T R E V I S TA LEONOR TRINDADE, PRESIDENTE DO INPI (INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL)“Ainda existe muito desconhecimento sobre a importância da protecção conferida pelo sistema da
propriedade industrial”.
In Diário Económico - Projectos Especiais - 11-06-2015

Aprender novas técnicas
WorldGMC 11..
In Expresso Online - 11-06-2015

"Só quando ganhamos é que os «papagaios» se calam» - Entrevista a José Mendes
In Jornal do Fundão - 11-06-2015

start-up portuguesa entre as melhores do mundo
Distribuir Carlos Boto, Paulo Melo e Federico Cismondi conheceram-se quando frequentavam o programa de
doutoramento do MIT Portugal..
In Público Online - P3 Online - 11-06-2015

doDOC: startup portuguesa entra numa das mais prestigiadas aceleradoras de startups do mundo
A doDOC, startup portuguesa, ajuda empresas com elevadas exige^ncias de regulac¸a~o a automatizarem o seu
processo de preparac¸a~o documental..
In Ver Portugal Online - 11-06-2015

Empresas PME Líder distinguidas pelo Crédito Agrícola
- Publicado a 8 de Maio de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 11-05-2015

Prémio Nacional Indústrias Criativas já tem finalistas
11/05/2015 Temas em Destaque Já são conhecidos os dez finalistas da edição de 2015 do Prémio Nacional
Indústrias Criativas Super Bock/Serralves..
In Marketeer Online - 11-05-2015

Sessão Portugal 2020 apresenta fundos europeus para empresas
Maio 11, 2015 A Câmara Municipal do Seixal, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação IP, promove no dia 14 de maio, quinta-feira, das 15 às 18 horas, a sessão informativa Portugal 2020 Fundos Europeus para Empresas.
In Zoom Online - 11-05-2015

Homens de Sucesso
Homens de Sucesso www..
In Costa do Sol - 11-03-2015

3,1 milhões para modernizar comércio
DB-Carlos Jorge MonteiroVítor Marques, Jorge Brito e Osória Miranda3,1 milhões para modernizar comércio111

O fundo “Comércio Investe” disponibiliza 3,1 milhões de euros no Centro do país para modernizar o comércio.
In Diário As Beiras - 11-03-2015

Centro histórico deve alargar-se à toda a "coroa" urbana dos anos 50
Incentivos ao comércio até 27 de março Centro histórico deve alargar-se à toda a “coroa urbana dos anos 50
«Não há cidade sem comércio e não há atividade que represente melhor o pulsar de uma cidade: se este morre a
urbe está em declínio, se este prospera esta cresce e tem futuro».
In Diário do Minho - 11-03-2015

ACICB apresenta linhas da medida Comércio Investe
A ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e as câmaras de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha
de Ródão, Penamacor e Proença-a-Nova, promoveu, dia 5 deste mês, uma sessão de esclarecimento sobre a
medida Comércio Investe.
In Gazeta do Interior - 11-03-2015

ACIG iniciativa divulga «Comércio investe»
11 de Março, 2015 10:01 ACIG iniciativa divulga Comércio investe Sociedade 11 de Março, 2015 10:01 A ACIG
promove esta quarta-feira uma sessão de divulgação da iniciativa Comércio Investe ..
In Guimarães Digital Online - 11-03-2015

ACIG | Sessão de divulgação sobre "Comércio Investe" esta quarta-feira
Quarta, 11 Março, 2015, 14:19 A Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG), em parceria com o
IAPMEI, promove esta quarta-feira, 11 de Março, pelas 19:30 horas, uma sessão de divulgação sobre "Comércio
Investe".
In Guimarães TV - Guimarães TV Online - 11-03-2015

Município congratula-se com empresas PME Excelência
A Câmara Municipal de Sintra aprovou, por unanimidade, um voto de congratulação às 41 empresas do concelho
distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2014..
In Jornal da Região - Jornal da Região - Sintra - 11-03-2015

Sessão sobre Comércio Investe
A ACCCRO – Associação Comercial dos Concelhos das Caldas da Rainha e Óbidos vai realizar uma sessão de
esclarecimento subordinada ao tema “Comércio Investe”, no próximo dia 13, pelas 10h00, no auditório da União
Sessão sobre “Comércio Investe” de Freguesias de N.
In Jornal das Caldas - 11-03-2015

Celorico de Basto recebeu sessão de informação sobre o Comércio Investe
In Notícias do Tâmega - 11-03-2015

NERBE/AEBAL esclarece programa "Comércio Investe"
- 11/03/2015 - 00:04 O NERBE/AEBAL - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral realiza na tarde desta
quarta-feira uma sessão de esclarecimento sobre o programa "Comércio Investe"..
In Rádio Pax Online - 11-03-2015

Radio Portalegre - Comércio Investe com 1,92 milhões para modernizar comércio tradicional do Alentejo
Radio Portalegre - Comércio Investe com 1,92 milhões para modernizar comércio tradicional do Alentejo
Comércio Investe com 1,92 milhões para modernizar comércio tradicional do Alentejo Detalhes Publicado em 1103-2015 O "Comércio Investe" - programa para a modernização do comércio tradicional disponibiliza um
montante global de 1,92 milhões de euros para a região Alentejo.
In Rádio Portalegre Online - 11-03-2015

Francisco Alves presidiu à apresentação do Comércio Investe
3/11/2015 A Associação Empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto divulgou ontem à noite, 10
de março, o programa Comércio Investe, um sistema de incentivos à modernização do comércio.
In TV do Minho - TV do Minho Online - 11-03-2015

Medida "Comércio Investe" - Novos apoios à actividade comercial
Medida "Comércio Investe" - Novos apoios à actividade comercial Home ? Vila Verde ? Medida "Comércio
Investe" - Novos apoios à actividade comercial Vila Verde Março 11, 2015 43 A nova fase de candidaturas no
âmbito do programa "Comercio Investe", actualmente em vigor, disponibiliza 20 milhões de euros para a
modernização do comércio tradicional.

In Vila Verde Online - 11-03-2015

Portugal 2020 reforça internacionalização e investimento
2015-02-11 11:29 Na vertente da Internacionalização, Miguel Frasquilho, afirma que o Portugal 2020, abre
caminho para que as exportações aumentem o seu peso no PIB atualmente próximo dos 40 por cento.
In Aicep Portugal Global Online - 11-02-2015

Portas: "Interesse nacional prevalece sobre solidariedade ideológica" com a Grécia
10/02/2015 Paulo Portas referiu esta terça-feira, 10 de Fevereiro, que, como europeu, está "preocupado" com a
questão grega e insistiu que "o melhor para todos é que a Europa tenha a Grécia no Euro".
In Aicep Portugal Global Online - 11-02-2015

Frasquilho: "Made in Portugal é um activo que acrescenta valor"
2015-02-10 17:56 Miguel Frasquilho considerou esta terça-feira, 10 de Fevereiro, que o facto de haver mais
empresas portuguesas a vender os seus produtos e serviços em mais mercados externos prova "que o 'Made in
Portugal' é hoje um activo reconhecido internacionalmente e um activo que acrescenta valor".
In Aicep Portugal Global Online - 11-02-2015

Comissão Europeia junta em Oeiras empreendedores e agentes económicos
O Lagoas Park Hotel transformou-se no palco de discussão sobre novas ideias e novos negócios..
In Costa do Sol - 11-02-2015

Marketing e estratégia debatidos hoje em Ovar
Marketing e estratégia debatidos hoje em Ovar ENCONTRO No âmbito dos workshops temáticos do Labe Aveiro
Region, tem lugar hoje, entre as 18..
In Diário de Aveiro - 11-02-2015

Labe Aveiro Region - Workshop Marketing e Estratégia
Qua 11 Fev 2015 18:30 - 19:30 IERA gratuito Facebook do Evento Contactos Descrição do Evento Dia 11 de
fevereiro realiza-se mais um workshop temático, de participação gratuita, inserido no Laboratório de
Empreendedorismo - Labe Aveiro Region.
In Eventos Aveiro Online - 11-02-2015

Oeiras acolhe Bolsa do Empreendorismo
Oeiras acolhe Bolsa do Empreendorismo Joana Coutinho e Maria do Castelo têm um produto que querem fazer
chegar ao mercado..
In Jornal da Região - Jornal da Região - Oeiras - 11-02-2015

Adega do Cartaxo é PME Excelência pelo segundo ano consecutivo
Economia 11 Fev 2015, 17:07h A Adega do Cartaxo foi distinguida com o estatuto PME Excelência 2014 pelo
IAPMEI..
In Mirante Online (O) - 11-02-2015

Novos espaços nascem para dar resposta ao empreendedorismo
Um dos exemplos mais dinâmicos é a Startup Lisboa, que foi criada há cerca de 4 anos numa parceria entre a
autarquia, o Montepio e o IAPMEI..
In Público - Imobiliário - 11-02-2015

Pranchas de surf em madeira, com menor espessura e mais baratas que as disponíveis no mercado estão
a ser produzidas por uma empresa de três alunos e de um ex-aluno da Universidade de Aveiro (UA)
Pranchas de surf em madeira, com menor espessura e mais baratas que as disponíveis no mercado estão a ser
produzidas por uma empresa de três alunos e de um ex-aluno da Universidade de Aveiro (UA)..
In Rádio Terra Nova Online - 11-02-2015

A 2ª Edição do Labe Aveiro Region agendou para hoje o "Workshop Marketing e Estratégia" que se realiza
na Escola de Artes e Ofícios de Ovar
A 2ª Edição do Labe Aveiro Region agendou para hoje o "Workshop Marketing e Estratégia" que se realiza na
Escola de Artes e Ofícios de Ovar..
In Rádio Terra Nova Online - 11-02-2015

31 empresas de Águeda são PME Excelência
Trinta e uma empresas do município de Águeda foram distinguidas em janeiro, pelo IAPMEI, como PME
Excelência 2014: ASD, Aguitécnica, Alital, Amperluz, Autofer, Avedol, Cormol, Crank, Disdis, Duramoldes, Epalfer,

Famartil, Fundiven, Grá? ca Ideal, HFA, Veneporte, Jamarcol, Li? al, Litan, Litoprint, M.
In Região de Águeda - 11-02-2015

Alunos da UA criam pranchas de surf em madeira mais finas e económicas
40 mins atrás Pranchas de surf em madeira, com menor espessura e mais baratas que as disponíveis no mercado
estão a ser produzidas por uma jovem empresa de três alunos e de um ex-aluno da Universidade de Aveiro (UA).
In Região de Águeda Online - 11-02-2015

"Aprenda, surpreenda e empreenda"
11-02-2015 15:13 Hoje olhamos para a Bolsa de Empreendedorismo, realizada na 6ª feira em Oeiras, pela
representação portuguesa da Comissão Europeia..
In Renascença Online - 11-02-2015

Alunos da UA criam pranchas de surf em madeira mais finas e económicas
KAI® WoodSurfboards está alojada na Incubadora da UA 11..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 11-02-2015

Prémios para município e Agrupamento de Escolas
INOVA O mkunicípio da Figueira foi distinguido com o Prémio “INOVA Município”, iniciativa promovida pela
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, Banco de Inovação Social, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, direcções-gerais da Educação e dos Estabelecimentos Escolares, IAPMEI, Agência para a
Competitividade e Inovação e IPDJ.
In Diário de Coimbra - 10-06-2015

Empreendedorismo nas escolas premiado
No âmbito do plano de ação da Rede Oeste Empreendedor, a OesteCIM, em parceria com a Associação Industrial
da Região Oeste (AIRO), realizou no passado dia 30 a cerimónia de entrega de prémios do concurso
“Empreendedorismo nas Escolas”.
In Jornal das Caldas - 10-06-2015

Empreendedorismo nas escolas premiado
No âmbito do plano de ação da Rede Oeste Empreendedor, a OesteCIM, em parceria com a Associação Industrial
da Região Oeste (AIRO), realizou no passado dia 30 a cerimónia de entrega de prémios do concurso
"Empreendedorismo nas Escolas".
In Jornal das Caldas Online - 10-06-2015

Empreendedorismo nas escolas premiado
No âmbito do plano de ação da Rede Oeste Empreendedor, a OesteCIM, em parceria com a Associação Industrial
da Região Oeste (AIRO), realizou no passado dia 30 a cerimónia de entrega de prémios do concurso
"Empreendedorismo nas Escolas".
In Jornal de Óbidos Online - 10-06-2015

De Coimbra para Boston, doDOC. O processador de texto que conquistou a Techstars
empreendedorismo Primeira startup portuguesa a receber investimento e a entrar no programa de aceleração da
reconhecida Techstars em Boston é de Coimbra e quer revolucionar a forma como se processam documentos
online.
In Observador Online - 10-06-2015

De Coimbra para Boston, doDOC. O processador de texto que conquistou a Techstars - NÃO MEXER
empreendedorismo Primeira startup portuguesa a receber investimento e a entrar no programa de aceleração da
reconhecida Techstars em Boston é de Coimbra e quer revolucionar a forma como se processam documentos
online.
In Observador Online - 10-06-2015

O Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial
O Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial P ara uma empresa que se encontre numa situação
económica difícil, a nossa legislação apresenta um conjunto de procedimentos alternativos ao processo de
insolvência.
In Diário de Aveiro - 10-04-2015

O Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial
P ara uma empresa que se encontre numa situação económica difícil, a nossa legislação apresenta um conjunto
de procedimentos alternativos ao processo de insolvência..

In Diário de Coimbra - 10-04-2015

Nova sede da ACIN concluída em setembro
As obras para a nova sede da ACIN começaram há pouco mais de uma semana com a movimentação de terras e o
reforço da estrutura construída..
In Madeira Travel News Online - 10-04-2015

Grande Final do GMC este ano, em Praga
19:29 10..
In SIC Notícias Online - 10-04-2015

Alterações ao regime da recuperação de empresas
Alterações ao regime da recuperação de empresas Sociedade de Advogados, RL DR..
In Tribuna da Madeira - 10-04-2015

Jorge Santos: "Inovação é a única estratégia sustentável e exige aposta nos Recursos Humanos"
2015-03-10 | em "A Inovação é a única estratégia sustentável para que Portugal consiga atingir os níveis de
desenvolvimento dos países mais avançados e para isso torna-se crucial apostar nos Recursos Humanos", disse
Jorge Santos, vice-presidente da Associação Industrial Portuguesa (AIP), na abertura do seminário "Portugal 2020
- Oportunidades e Desafios para as Empresas", realizado no CCL, no dia 5 de março.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 10-03-2015

Quarteira recebe sessão do «Comércio Investe»
Economia A ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve e a Câmara Municipal de Loulé, em
colaboração com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In Barlavento Online - 10-03-2015

É já na sexta-feira que a AIDA promove o primeiro debate ao jantar
Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro O presidente do IAPMEI e o 1..
In Diário de Aveiro - 10-03-2015

“Comércio Investe” em sessão de esclarecimento na Câmara
“Comércio Investe” em sessão de esclarecimento na Câmara A Câmara Municipal de Coimbra (CMC), em parceria
com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC) e o IAPMEI, promove hoje, às 17h00, no Salão Nobre
da autarquia, a sessão de esclarecimento “Comércio Investe”.
In Diário de Coimbra - 10-03-2015

´Vulcanizadora´ renova certificado Michelin
In Diário de Notícias da Madeira - 10-03-2015

"No fascínio do Alentejo o homem sonha e a obra nasce"
In Diário do Sul - 10-03-2015

Banco de Portugal promove reinvestimento na agricultura
A organização dos Prémios Food & Nutrition, em conjunto com o Banco Popular, realizam no próximo dia 13 de
Março, a Conferência "O sector agro-alimentar português: do campo às mesas"..
In Hipersuper Online - 10-03-2015

Jornal das Oficinas - Logic nomeada PME Excelência e PME Líder 2014
A Logic, operador logístico português de referência, foi de novo distinguida PME Excelência 2014 pelo IAPMEI,
Turismo de Portugal e bancos parceiros, bem como lhe viu ser atribuída a nomeação de PME Líder 2014.
In Jornal das Oficinas Online - 10-03-2015

Dia Aberto ao Conhecimento: as Tecnologias Informação, Comunicação e Eletrónica
Evento decore a 11 de março no IT Aveiro 9..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 10-03-2015

EUROSCRIPT Portugal eleita PME EXCELÊNCIA2014
2015-02-10 13:47 A euroscript Portugal, especialista em gestão global de conteúdos multilingues, recebeu pela
primeira vez o estatuto de PME Excelência para o ano de 2014, um selo de reputação criado pelo Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI), e que distingue as pequenas e médias
empresas que apresentam os melhores desempenhos económico-financeiros e de gestão.
In Aicep Portugal Global Online - 10-02-2015

EUROSCRIPT Portugal awarded PMEEXCELÊNCIA 2014
2015-02-10 13:52 In Paço de Arcos on 10 February 2015 , euroscript Portugal, a specialist in global multilingual
content management, was awarded PME Excelência status for 2014 - the first time the company has received the
award.
In Aicep Portugal Global Online - 10-02-2015

Vale Paraíso- Natur Park distinguido como PME Excelência 2014.
O empreendimento turístico Vale Paraíso - Natur Park, localizado a 2 km da Praia da Nazaré, recebeu, pelo
segundo ano consecutivo, o prémio "PME Excelência 2014", distinção esta que se junta ao prémio "PME Líder"
atribuído também em 2013 e 2014.
In Ambitur.pt - 10-02-2015

Europe Direct
educação como pilar do desenvolvimento No ano europeu dedicado à política internacional de desenvolvimento
da União Europeia, foram definidas temáticas mensais para chamar a atenção dos europeus para as várias
problemáticas envolvidas nesta designação.
In Diário Insular - 10-02-2015

Rebonave recebe estatuto PME Excelência 2013
SETÚBAL - A Rebonave Reboques e Assistência Naval, SA, que opera no porto de Setúbal, recebeu o 'Estatuto
PME Excelência 2013'..
In Local.pt Online - 10-02-2015

Portas: "Interesse nacional prevalece sobre solidariedade ideológica" com a Grécia
10 Fevereiro 2015, 19:39 por António Larguesa | O vice-primeiro-ministro criticou as "incorrectas e apressadas
tentativas de associar" os dois países e defende a opção do Governo português de se distanciar das reivindicações
de Atenas.
In Negócios Online - 10-02-2015

Frasquilho: "Made in Portugal é um activo que acrescenta valor"
10 Fevereiro 2015, 17:56 por António Larguesa | O número de exportadoras de bens e serviços ultrapassou as 40
mil empresas em 2014..
In Negócios Online - 10-02-2015

Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 - Norte em Rede
2015-02-03T12:40:00+00:00 Prémios Europeus de Promoção Empresarial 2015 Decorre até 30 de março o prazo
para a apresentação de candidaturas aos Prémios Europeus de Promoção Empresarial que têm como objetivo
distinguir boas práticas de promoção do empreendedorismo na Europa.
In Norte em Rede Online - 10-02-2015

Controlsafe estreia-se nos PME Excelência
“Controlsafe” estreia-se nos PME Excelência A “Controlsafe”, empresa a actuar nas áreas da segurança e saúde
no trabalho, segurança alimentar e controlo de pragas, é uma das 31 empresas famalicenses distinguida na mais
recente edição dos Prémios PME Excelência, promovidos pelo IAPMEI.
In Povo Famalicense - 10-02-2015

Figueira da Foz distinguida com Prémio Inova Município
O Município da Figueira da Foz foi distinguido com o Prémio INOVA Município, uma iniciativa promovida pela
Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I..
In Notícias de Coimbra Online - 09-06-2015

´Portugal 2020´ orientado para a competitividade e qualificação - Entrevista a Carlos Neves
Rui Alberto SequeiraCarlos Neves ,vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desen-volvimento Regional do
Norte entrevistado no Correio do Minho e Rádio Antena Minho, traça os objectivos do novo quadro comunitário
‘Portugal 2020’.
In Correio do Minho - 09-05-2015

´Portugal 2020´ orientado para a competitividade e qualificação
2015-05-09 autor Carlos Neves ,vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desen-volvimento Regional do
Norte entrevistado no Correio do Minho e Rádio Antena Minho, traça os objectivos do novo quadro comunitário
'Portugal 2020'.
In Correio do Minho Online - 09-05-2015

Projectos na área do Turismo e Recursos Endógenos com nova oportunidade
A 11..
In Diário de Notícias da Madeira Online - 09-05-2015

Seixal - Divulga novos planos às empresas
SEIXAL DIVULGA NOVOS APOIOS ÀS EMPRESASO município, em parceria com oIAPMEI, promove no dia 14, das 15
às 18 horas, a sessão informativa “Portugal 2020 - Fundos Europeus para Empresas”..
In Sem Mais Jornal - 09-05-2015

Estímulos fiscais ao investimento em ativos fixos nos "transacionáveis"
O Conselho Consultivo da AEP reuniu recentemente para debater a conjuntura atual do comércio internacional
na ótica das empresas portuguesas..
In AEP - Associação Empresarial de Portugal Online - 09-04-2015

Missão empresarial em Paris para potenciar a internacionalização
O município de Paços de Ferreira vai promover uma missão empresarial a Paris..
In Aicep Portugal Global Online - 09-04-2015

Associação quer criar centro comercial virtual
Quinta, 09 Abril 2015 10:26 A criação de um centro comercial virtual é uma das ações previstas no novo projeto
de dinamização do comércio de Évora, no âmbito do programa "Comércio Investe"..
In Diana FM Online - 09-04-2015

Visão empresarial - Estímulos fiscais ao investimento em activos fixos nos “transaccionáveis”
VISÃO EMPRESARIALÓrgão de consulta da AEP debateu conjuntura do comércio internacional na óptica das
empresas portuguesas..
In Diário Económico - 09-04-2015

Estímulos fiscais ao investimento em activos fixos nos "transaccionáveis"
Conselho Consultivo reuniu e deixou sugestões para o trabalho a fazer na área da internacionalização..
In Económico Online - 09-04-2015

Leiria Conferência divulga fundos comunitários para as empresas
Leiria Conferência divulga fundos comunitários para as empresas A Nerlei realiza na próxima segunda-feira, às 14
horas, uma conferência subordinado ao tema Portugal 2020 – os fundos comunitários para as empresas, que
contará com as intervenções dos presidentes do IAPMEI (Miguel Cruz) e da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Centro (Ana Abrunhosa, na foto).
In Jornal de Leiria - 09-04-2015

PME Excelência do distrito de Leiria quase duplicam
PME Excelência do distrito de Leiria quase duplicam Célia Marques ccamarques@hotmail..
In Jornal de Leiria - Empresas - 09-04-2015

Évora terá ainda este ano centro comercial virtual onde o património, a restauração e a hotelaria figuram
(c/som)
A Associação Comercial de Évora tem em andamento um novo projeto direcionado para o comércio virtual..
In Rádio Campanário Online - 09-04-2015

Leiria: Presidentes do IAPMEI e da CCDRC falam do Portugal 2020
2015-04-09 08:23 A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria realiza na segunda-feira, dia 13 de abril,
pelas 14:00, na sua sede, em Leiria, uma conferência subordinada ao tema "Portugal 2020 - Os Fundos
Comunitários para as Empresas ?.
In Rádio Liz FM Online - 09-04-2015

Conferência sobre novos fundos para empresas até 2020
In Região de Leiria - 09-04-2015

Moldes - Cluster tem novo plano com estratégia para cinco anos
In Região de Leiria - 09-04-2015

Nerlei promove conferência em Leiria sobre apoios comunitários às empresas
Com a participação dos presidentes do IAPMEI e da CCDRC A NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria
realiza no dia 13 de abril (segunda-feira), pelas 14h, no Edifício NERLEI, uma conferência subordinada ao tema
"Portugal 2020 - Os Fundos Comunitários para as Empresas", que contará com intervenções dos presidentes do

IAPMEI e da CCDRC.
In Tinta Fresca Online - 09-04-2015

Tintas Europa vai continuar a apostar no mercado nacional
ALIJÓTintas Europa vai continuar a apostar no mercado nacionalVendas em Portugal representam 70 por cento
da faturação, mas a internacionalização, iniciada há duas décadas, é para continuar em Angola e
CONQUISTARNOVOS MERCADOS NA EUROPAMárcia Fernandes? Apesar das dificuldades inerentes que atravessa
o país, sobretudo o setor da construção civil, a empresa Tintas Europa, localizada em Freixo, concelho de Alijó, vai
continuar a apostar no mercado nacional e no final de maio prevê abrir uma nova loja em Leiria.
In Voz de Trás-os-Montes (A) - 09-04-2015

Antigos Alunos da Escola Antero de Quental
Coordenação: Nélia Câmara Antigos Alunos da Escola Antero de Quental Algumas recordações do meu Liceu
Antero de Quental Estive só quatro anos no nosso Liceu, porque o meu pai, funcionário dos CTT, à medida que
era promovido, ia sendo deslocado para outros locais.
In Atlântico Expresso - 09-03-2015

Sessão sobre apoio na CMC
Detalhes Categoria: Empresas&Negócios Publicado em 09-03-2015 Escrito por CP A Câmara Municipal de
Coimbra, em parceria com a Agência para a Promoção da Baixa (APBC) e com o IAPMEI, leva a cabo, terça-feira
(10), pelas 17h00, um sessão de esclarecimento sobre Comércio Investe.
In Campeão das Províncias Online - 09-03-2015

Celorico de Basto recebeu sessão de informação sobre o Comércio Investe
2015-03-09 autor A acção teve como objectivo esclarecer os comerciantes presentes sobre o sistema de
incentivos à modernização do comércio, Comércio Investe..
In Correio do Minho Online - 09-03-2015

Comércio Investe na CMC
Comércio Investe na CMC111 A sessão de esclarecimento Comércio Investe tem lugar amanhã, pelas 17H00, no
Salão Nobre dos Paços do Município..
In Diário As Beiras - 09-03-2015

AIDA realiza debate sobre capitalização de empresas
AIDA realiza debate sobre capitalização de empresas EVENTO A AIDA organiza, dia 13, pelas 19 horas, no
auditório da sua sede um debate ao Jantar sobre “O financiamento, a Capitalização e o Redimensionamento das
empresas?.
In Diário de Aveiro - 09-03-2015

Celorico de Basto recebeu sessão de informação sobre o Comércio Investe
A ação teve como objetivo esclarecer os comerciantes presentes sobre o sistema de incentivos à modernização
do comércio, Comércio Investe..
In MetroNews Online - 09-03-2015

"COMÉRCIO INVESTE" | Quarteira recebeu Sessão de Apresentação de Projetos de Modernização
Comercial
A ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve e a Câmara Municipal de Loulé, em
colaboração com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In PlanetAlgarve Online - 09-03-2015

Acsia realiza ação de formação sobre orçamento de Estado
09 Mar, 2015 A Associação Comercial de Serviços e Industrial de Alcobaça e Região de Leiria (Acsia) vai realizar
uma ação de formação sobre as principais alterações fiscais no Orçamento de Estado para 2015, as obrigações
sobre os sacos plásticos leves, o novo regulamento de saldos e afins e o programa Comércio Investe.
In Região de Cister Online - 09-03-2015

Setor agroalimentar português em debate
Detalhes 09-03-2015 A conferência "O setor agroalimentar português: do campo às mesas" realiza-se sexta-feira,
em Lisboa, organizada pelo Food & Nutrition Awards e pelo Banco Popular..
In Store Magazine Online - 09-03-2015

Penafiel: Empresários distinguidos na comemoração do 245.º aniversário de elevação a cidade
09/03/2015, 11:59 No dia 3 de Março, decorreu a Sessão Solene do 245..

In Verdade Online - 09-03-2015

AICEP e IAPMEI reúnem com 600 empresários para apresentar novos instrumentos de financiamento às
empresas
2015-02-08 17:37 A AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e o IAPMEI, Agência
para a Competitividade e Inovação, organizam na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro, em Vila Nova de
Famalicão , uma conferência para apresentar os novos instrumentos de apoio e financiamento à capacitação
competitiva e à internacionalização das empresas, com especial destaque para o novo quadro de financiamento
empresarial para os próximos seis anos.
In Aicep Portugal Global Online - 09-02-2015

Rebonave recebe estatuto PME Excelência 2013
A Rebonave Reboques e Assistência Naval, SA, que opera no porto de Setúbal, recebeu o 'Estatuto PME
Excelência 2013'..
In APP - Associação dos Portos de Portugal Online - 09-02-2015

IT People é PME Excelência
Brasil, Angola e Europa são os mercados onde empresa aposta em termos de internacionalização..
In ComputerWorld Online - 09-02-2015

Empresas têm novos modos de financiamento
DRNovo quadro de financiamento Portugal 2020 assenta em quatro programas operacionais temáticosEmpresas
têm novos modos de financiamentoAICEP e IAPMEI reúnem com seis centenas de empresários para lhes
apresentarem os novos instrumentos de financiamento disponibilizados às empresas portuguesasàs empresas,
mais simples, mais rigoroso e totalmente focado no apoio ao investimento”.
In Diário As Beiras - 09-02-2015

Basta um terço dos credores para viabilizar uma empresa
Paula Nunes“Se a empresa é operacionalmente viável, mas, por um conjunto de decisões erradas, está
financeiramente em dificuldade, então temos de actuar ao nível da estrutura financeira para permitir que essas
dificuldades passem para a parte operacional”, disse Pedro Gonçalves em entrevista ao Económico em Janeiro.
In Diário Económico - 09-02-2015

IT People recebe estatuto PME Excelência
A IT People, empresa portuguesa dedicada à inovação e à consultadoria no desenvolvimento de soluções
tecnológicas, recebeu o estatuto PME Excelência 2014..
In IT Channel Online - 09-02-2015

Vimaponto - Um parceiro técnologico na gestão e produção
A Vimaponto assume-se como uma das maiores empresas regionais a atuar na área das Tecnologias de
Informação e Comunicação..
In Jornal de Notícias - Guia Empresarial - 09-02-2015

OPINIÃO: FUNDO DE GARANTIA SALARIAL
Muitos são os trabalhadores que, por não conhecerem a existência do Fundo de Garantia Salarial, perante a
insolvência ou a recuperação da empresa por via extrajudicial da sua entidade empregadora, não recebem
qualquer quantia pela cessação do contrato de trabalho.
In Jornal do Centro Online - 09-02-2015

OPINIÃO: EMPREENDEDORISMO SOCIAL | Jornal do Centro
O Empreendedorismo Social procura otimizar relações associadas ao Capital Social, promovendo iniciativas e
ações que alavancam o desenvolvimento sustentado de comunidades ou regiões..
In Jornal do Centro Online - 09-02-2015

Adega do Cartaxo premiada
Adega do Cartaxo premiadaA Adega do Cartaxo foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo como Pequena e
Média Empresa de excelência, pelo IAPMEI..
In Metro Portugal - 09-02-2015

Empresas do Concelho distinguidas como estatuto PME Excelência
2015-02-09 O IAPMEI (Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) atribuiu o estatuto PME Excelência a
15 empresas do concelho de Ourém..
In Notícias de Fátima Online - 09-02-2015

Vale Paraíso Naturpark distinguido com ´PME Excelência´
9 de Fevereiro de 2015 às 12:52 por O empreendimento turístico Vale Paraíso Naturpark, na Nazaré, recebeu
pelo segundo ano consecutivo a distinção de 'PME Excelência', que se junta ao prémio de 'PME Líder', atribuído
nos anos de 2013 e 2014.
In Publituris Online - 09-02-2015

Exportar e Internacionalizar em livro de José Manuel Fernandes
Caminhos do Exportador é considerado um livro único e atual porque foi redigido por quem tem trilhado os
muitos e diversos caminhos da exportação e não por um mero teórico, e ainda porque aborda o tema na
perspetiva das PMEs que necessitam, cada vezmais, deste tipo de orientação para cumprir em razoável segurança
o caminho da internacionalização e todos os melhores mecanismos da exportação.
In Renováveis Magazine Online - 09-02-2015

Consolidação o mercado nacional e crescimento na reabilitação
Numa altura em que as empresas nacionais estão cada vez mais a seguir o apetecível caminho da exportação e a
apostar nos mercados externos, a Revista Business Portugal decidiu dar a conhecer o outro lado da moeda.
In Revista Business Portugal Online - 09-02-2015

EAD é PME Líder 2015
A EAD-Empresa de Arquivo de Documentação viu hoje reconfirmado pelo IAPMEI o estatuto de PME Líder 2015..
In Aicep Portugal Global Online - 08-06-2015

"Etma" honrou o passado e já pensa no centenário
“ETMA” honrou o passado e já pensa no centenário « C om grande orgulho no passado é que se pode enfrentar
com otimismo o futuro»..
In Diário do Minho - 08-06-2015

Tome nota
tome nota Cancelada caminhada da Make-A-Wish A celebração dos 500 desejos da Make-AWish marcada para
amanhã à noite em Coimbra foi cancelada «por motivos relacionados com a organização», explica documento
enviado às redacções.
In Diário de Coimbra - 08-05-2015

Empresa francesa em Aljustrel pretende empregar 120 pessoas
In Diário do Alentejo - 08-05-2015

Empresas PME Líder distinguidas pelo Crédito Agrícola
Três empresas do Oeste foram homenageadas pelo Crédito Agrícola por terem obtido em 2014 o estatuto de
PME Líder..
In Gazeta das Caldas - 08-05-2015

Crédito Agrícola homenageia empresas da Guarda
Escrito por Jornal A Guarda..
In Jornal A Guarda Online - 08-05-2015

Conhecidos os finalistas do Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves
PORTO - Estão escolhidos os 10 finalistas da 7..
In Local.pt Online - 08-05-2015

Crédito Agrícola homenageia pão de ló ´Ti Piedade´
CRÉDITO AGRÍCOLA HOMENAGEIA PÃO DE LÓ ‘TI PIEDADE’ O Crédito Agrícola homenageou as empresas suas
clientes que se destacaram em 2014 com o estatuto PME Líder e PME Excelência, graças ao seu contributo para a
competitividade e crescimento da economia portuguesa, entre as quais a PME Líder Pão de Ló ‘Ti Piedade’ Pastelaria Regional e Similares, S.
In Notícias do Bombarral - Notícias do Cadaval - 08-05-2015

Na Biblioteca Municipal da Moita Sessão informativa para empresários sobre acordo de parceria
«Portugal 2020»
No dia 15 de maio, a partir das 14:30h, vai realizar-se, na Biblioteca Municipal Bento de Jesus Caraça, na Moita,
uma Sessão Informativa sobre o Acordo de Parceria "Portugal 2020", dirigida a empresas e empresários.
In Rostos Online - 08-05-2015

"Portugal Sou Eu" despertou consumidores para impacto do ´comprar português´

A este propósito, o dirigente associativo destacou a importância de, no âmbito deste novo quadro de apoio
comunitário, ser disponibilizado "o apoio financeiro necessário ao envolvimento dos consumidores e à
mobilização de mais empresas, com a consequente disseminação das adesões quer em termos setoriais, quer
territoriais" 08/05/2015 A Associação Empresarial de Portugal (AEP) destacou o contributo do programa
"Portugal Sou Eu" para uma alteração de "hábitos e opções de consumo" dos portugueses, ao despertá-los para o
impacto do 'comprar português' na economia e emprego.
In Tâmegasousa.pt Online - 08-05-2015

IAPMEI acolhe 82% das candidaturas ao Portugal 2020 | VidaEconomica
O IAPMEI recebeu 82% do total das 736 candidaturas de PME aos primeiros concursos abertos ao abrigo dos
sistemas de incentivos à inovação produtiva e ao empreendedorismo qualificado do novo ..
In Vida Económica Online - 08-05-2015

Ópticas Institutoptico distinguidas com estatuto PME Excelência
O Institutoptico, grupo 100% nacional de ópticas, divulga que três das empresas de Óptica pertencentes ao Grupo
Institutoptico foram destacadas com o estatuto empresarial de PME Excelência..
In Best Franchising Online - 08-04-2015

Associação e município criam gabinete para empresários em Ansião
Associação e município criam gabinete para empresários em Ansião111 Associação Empresarial e município de
Ansião assinam hoje, às 19H00, um protocolo..
In Diário As Beiras - 08-04-2015

Dois workshops sobre incentivos para empresas
NERC Dois workshops para divulgação de incentivos às empresas vão realizar-se nos dias 14 e 16 deste mês na
sede da NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra..
In Diário de Coimbra - 08-04-2015

Nerlei acolhe conferência sobre apoios às empresas
DIA 13 Os apoios às empresas no âmbito do Portugal 2020 são o tema central de uma conferência organizada
pela Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria -, na próxima segunda-feira, às 14h00, na sua sede, na
cidade do Lis.
In Diário de Leiria - 08-04-2015

Missão empresarial em Paris para potenciar a internacionalização
O município de Paços de Ferreira vai promover uma missão empresarial a Paris..
In Imediato Online - 08-04-2015

Incentivos às empresas? A NERC esclarece.
A NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra vai realizar nos próximos dias 14 e 16 de abril, na sua
sede, no Complexo Tecnológico de Coimbra, dois Workshops sobre a temática "Divulgação de Incentivos às
Empresas".
In Notícias de Coimbra Online - 08-04-2015

AICEP e IAPMEI reúnem com 600 empresários para apresentar novos instrumentos de financiamento às
empresas
A AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, e o IAPMEI, Agência para a
Competitividade e Inovação, organizam na próxima terça-feira, dia 10 de fevereiro, em Vila Nova de Famalicão,
uma conferência para apresentar os novos instrumentos de apoio e financiamento à capacitação competitiva e à
internacionalização das empresas, com especial destaque para o novo quadro de financiamento empresarial para
os próximos seis anos.
In OJE Online - 08-02-2015

Fábrica de pimentão em Penamacor
08-01-2015 A empresa "Borpil" vai investir um milhão e 400 mil euros no concelho de Penamacor para a criação
de uma unidade fabril destinada à produção de pimentão..
In Beira.pt Online - 08-01-2015

IAPMEI informa sobre Portugal 2020na ESTG
Divulgação IAPMEI informa sobre Portugal 2020 na ESTG O IAPMEI, em parceria com a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (ESTG), promove nas instalações desta escola de Leiria, na próxima quarta-feira, dia 14, às
16:30 horas, uma sessão de informação sobre o novo programa de financiamento Portugal 2020.

In Jornal de Leiria - 08-01-2015

Radio Portalegre - Portalegre:Óptica Reis distinguida pelo IAPMEI com o estatuto de PME Líder 2014
Radio Portalegre - Portalegre:Óptica Reis distinguida pelo IAPMEI com o estatuto de PME Líder 2014
Portalegre:Óptica Reis distinguida pelo IAPMEI com o estatuto de PME Líder 2014 Detalhes Publicado em 08-012015 A empresa Óptica Reis, que este ano celebra 40 anos de atividade, foi distinguida pelo IAPMEI com o
estatuto de PME Líder 2014, pelo seu sucesso a nível de estratégia empresarial e pelo seu contributo para a
economia nacional.
In Rádio Portalegre Online - 08-01-2015

IAPMEI explica novo programa de fundos comunitários na ESTG
leiria o IAPMEI, em parceria com a Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), promove nas instalações desta
escola de Leiria, na próxima quarta-feira, dia 14, às 16:30 horas, uma sessão de informação sobre o novo
programa de financiamento Portugal 2020.
In Região de Cister - 08-01-2015

Câmara Municipal adere ao «Compromisso Pagamento Pontual»
In Comarca de Arganil - 07-05-2015

Leiria recebe 137,5 milhões para inovação e empreendedorismo
PORTUGAL 2020 O distrito de Leiria vai receber um total de 137,5 milhões de euros ao abrigo dos concursos de
incentivo à inovação produtiva e ao empreendedorismo qualificado do novo quadro de financiamento Portugal
2020, encerrados a 24 de Abril.
In Diário de Coimbra - 07-05-2015

Distrito recebe 137,5 milhões para inovação e empreendedorismo
José Roque O distrito de Leiria vai receber um total de 137,5 milhões de euros ao abrigo dos concursos de
incentivo à inovação produtiva e ao empreendedorismo qualificado do novo quadro de financiamento Portugal
2020, encerrados a 24 de Abril.
In Diário de Leiria - 07-05-2015

Distrito recebe 137,5 milhões para inovação e empreendedorismo
Portugal 2020: Leiria foi o quarto distrito em que as PME apresentaram o maior número de candidaturas a nível
nacional..
In Diário de Leiria Online - 07-05-2015

Sessão Portugal 2020 apresenta fundos europeus para empresas no Seixal
A Câmara Municipal do Seixal, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação IP,
promove no dia 14 de maio, quinta-feira, das 15 às 18 horas, a sessão informativa Portugal 2020 - Fundos
Europeus para Empresas.
In MetroNews Online - 07-05-2015

IAPMEI prepara reconhecimento de clusters de competitividade
No âmbito da dinamização de estratégias de eficiência coletiva, o IAPMEI abriu esta semana uma fase para os
promotores poderem apresentar as suas manifestações de interesse em candidatar-se ao processo de
reconhecimento de clusters de competitividade, que será formalizado através da abertura de um concurso
específico, em data a definir.
In OJE Online - 07-05-2015

Distrito de Leiria recebe 137,5 milhões para inovação e empreendedorismo
2015-05-07 10:27 O distrito de Leiria vai receber um total de 137,5 milhões de euros ao abrigo dos concursos de
incentivo inovação produtiva e ao empreendedorismo qualificado do novo quadro de financiamento Portugal
2020, encerrados a 24 de abril.
In Rádio Liz FM Online - 07-05-2015

Distrito com projetos de 44 milhões
In Reconquista - 07-05-2015

IAPMEI recebe 82% das candidaturas aos apoio ao empreendedorismo e inovação
IAPMEI recebe 82% das candidaturas aos apoio ao empreendedorismo e inovação CONCURSOS O IAPMEI recebeu
82% do total das 736 candidaturas de PME aos primeiros concursos abertos ao abrigo dos sistemas de incentivos
à inovação produtiva e ao empreendedorismo qualifi cado do novo quadro de fi nanciamento Portugal 2020,
encerrados a 24 de abril.

In Ribatejo - 07-05-2015

Manuel J.A.Gomes com «muito trabalho»
In Terras da Beira - 07-05-2015

Gabinete de apoio aos empresários “nasce” em Ansião
A Associação Empresarial e o município de Ansião assinam na quinta-feira um protocolo para a instalação, no
Centro de Negócios local, de um gabinete de informação e apoio aos empresários..
In Diário de Coimbra - 07-04-2015

Associação Empresarial e câmara criam gabinete de apoio a empresários
A Associação Empresarial e o município de Ansião assinam na quinta-feira um protocolo para a instalação, no
Centro de Negócios local, de um gabinete de informação e apoio aos empresários..
In Diário de Leiria - 07-04-2015

Leiria - No decorrer de uma conferência no dia 13 de Abril
Presidentes do IAPMEI e da CCDRC vão falar de apoios às empresas no âmbito do "Portugal 2020" Pombal 97 fm /
Empresas - Numa iniciativa da Nerlei - Associação Empresarial da Região de Leiria vai decorrer, no próximo dia 13,
uma conferência subordinada ao tema "Portugal 2020 - Os Fundos Comunitários para as Empresas".
In Rádio Clube de Pombal Online - 07-04-2015

Comércio Investe 2015 "trocado por miúdos" em sessão do NERE
06 março 2015 O programa Comércio Investe financia projectos de investimento promovidos por empresas ou
associações empresariais que sejam destinados ? promoção da inovação ou modernização, seja ela de processo,
organizacional ou de marketing do sector do comércio.
In Tribuna Alentejo Online - 07-03-2015

VEREADORES DA "COLIGAÇÃO OURÉM SEMPRE" PROPÕEM VOTO DE LOUVOR A EMPRESAS DO
CONCELHO - AUREN - Por Ourém e pelos oureenses!
Sexta-feira, 6 de Fevereiro de 2015 Os vereadores da Coligação Ourém Sempre apresentaram na reunião do
executivo municipal que hoje se realizou uma proposta de "voto de louvor"às empresas oureenses recentemente
distinguidas pelo IAPMEI.
In AUREN - Por Ourém e Pelos Oureenses! Online - 07-02-2015

Evento da AICEP e IAPMEI vai explicar oportunidades de financiamento a centenas de empresários
HOJE às 16:43 Cerca de 600 empresários são esperados na próxima semana, em Famalicão, para se inteirarem
das oportunidades de financiamento e do novo quadro de incentivos fiscais decorrentes do programa Portugal
2020.
In Diário Digital Online - 07-02-2015

Evento da AICEP e IAPMEI vai explicar oportunidades de financiamento a centenas de empresários |
Economia | Dinheiro Digital
HOJE às 11:38 Cerca de 600 empresários são esperados na próxima semana, em Famalicão, para se inteirarem
das oportunidades de financiamento e do novo quadro de incentivos fiscais decorrentes do programa Portugal
2020.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 07-02-2015

Indústrias criativas. O prémio da inovação é poder crescer acompanhado
Unicer e Serralves andam à procura de ideias e negócios inovadores na área das indústrias criativas..
In Dinheiro Vivo (DN + JN) - 07-02-2015

Indústrias Criativas. O prémio da inovação é poder crescer acompanhado
07/02/2015 | 08:00 | Dinheiro Vivo Indústrias Criativas..
In Dinheiro Vivo Online - 07-02-2015

Queres pôr as mãos na massa?
A Padaria Portuguesa quer continuar a expandir-se e acaba de lançar uma campanha de recrutamento
inovadora..
In Mais Superior Online - 07-02-2015

Startup Sintra promove criação de emprego
A Startup Sintra, a primeira incubadora de empresas do concelho, está em fase de arranque..
In Jornal da Região - Jornal da Região - Sintra - 07-01-2015

Sintra abre portas à tecnologia e ao empreendedorismo :: Jornal da Região
O secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves, defendeu hoje, em Sintra,
que o empreendedorismo deve passar pelo apoio aos setores tradicionais da realidade empresarial portuguesa.
In Jornal da Região Online - 07-01-2015

Balanço do ano e projeção de 2015 tendo Águeda como referência
PARTE 1 - QUAIS FORAM OS TRÊS ASPETOS MAIS POSITIVOS DO ANO? Águeda como destino turístico..
In Região de Águeda - 07-01-2015

Câmara de Sintra lança centro tecnológico para criação de empresas
A Câmara Municipal de Sintra celebrou a assinatura do protocolo de colaboração para a criação da StartUp Sintra,
nas instalações da primeira incubadora de empresas do Concelho..
In Ver Portugal Online - 07-01-2015

Câmara de Sintra lança centro tecnológico para criação de empresas - VerPortugal
Data de Publicação: 2015-01-07 A Câmara Municipal de Sintra celebrou a assinatura do protocolo de colaboração
para a criação da StartUp Sintra, nas instalações da primeira incubadora de empresas do Concelho.
In Ver Portugal Online - 07-01-2015

Sintra tem uma nova incubadora de empresas
A Câmara Municipal de Sintra criou recentemente uma nova incubadora de empresas, em parceria com a SSTBC Associação para a Promoção do Empreendedorismo e Empregabilidade o Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI).
In Vida Imobiliária Online - VI Cidades - Vida Imobiliária Online - 07-01-2015

Autarquia paga a subempreiteiros para concluir obras
Orlando Cardoso O presidente da Câmara de Pombal garante que a autarquia “está na linha da frente” no caso
que envolve a empresa Alpeso, SA, responsável pela construção de três obras públicas no concelho e que
apresentou um Processo Especial de Revitalização (PER).
In Diário de Leiria - 06-05-2015

Seixal: Sessão Portugal 2020 apresenta fundos europeus para empresas
Maio 05, 2015 A Câmara Municipal do Seixal, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação IP, promove no dia 14 de maio, quinta-feira, das 15 às 18 horas, a sessão informativa Portugal 2020 Fundos Europeus para Empresas.
In Distrito Online - 06-05-2015

Startup Sintra avança com processo de incubação
Um portal de emprego, um programa que permite a impressão e codificação de cartões plásticos, uma
plataforma cultural, uma aplicação que permite a consulta do cardápio de um restaurante e cupões electrónicos
online direccionados a serviços de saúde e bem-estar animal são alguns dos negócios das 13 startups que vão ser
apoiadas pela Startup Sintra.
In Jornal da Região - Jornal da Região - Sintra - 06-05-2015

Portugueses estão mais preocupados com o ambiente, mas falta-lhes informação
Poluição do ar e da água está no topo da lista de preocupações, segundo a análise dos inquéritos do
EurobarómetroMarisa SoaresOs portugueses estão cada vez mais preocupados com o ambiente, mas debatem-se
com a falta de informação.
In Público - 06-05-2015

Portugueses estão mais preocupados com o ambiente mas falta-lhes informação
Por Marisa Soares 05/05/2015 - 20:07 Poluição do ar e da água está no topo da lista de preocupações, segundo
uma análise aos resultados dos inquéritos do Eurobarómetro..
In Público Online - 06-05-2015

Psiengine reorganiza-se para crescer
Os objectivos traçados para 2015 pelo novo CEO são claros: continuar a curva ascendente e a evolução positiva
na facturação, fortalecer a presença internacional para continuar a crescer sem perder a sua matriz
diferenciadora e ser uma empresa que está próxima do cliente e que conhece os seus desafios Carlos Marçalo A
Psiengine surgiu em 2001 com a missão de desenvolver software para ajudar a solucionar problemas de negócio.
In Semana Informática - 06-05-2015

Capital social, turismo rural e desenvolvimento regional - Setúbal na Rede

O capital social refere-se à capacidade e habilidade dos indivíduos desenvolverem relacionamentos quer através
das redes formais, quer das redes informais que promovem confiança, comunicação, participação e uma
dimensão cultural.
In Setúbal na Rede - O Portal do Distrito Online - 06-05-2015

Workshop sobre funcionamento de incentivos fiscais e financeiros
06 de Abril de 2015 Realiza-se no dia 14 de abril, no Corinthia Hotel em Lisboa, das 09h às 13h, o workshop
"Estratégias para Potenciar o Crescimento, Incentivos Fiscais e Financeiros (Portugal 2020)".
In Diário Imobiliário Online - 06-04-2015

ACIN já tem nova sede em obras
In JM - Economia - 06-04-2015

Tavira: sessão de esclarecimento "Comércio Investe"
Tavira, 5 Mar (Rádio Horizonte Algarve) Em Tavira, decorre nesta segunda-feira, dia 09 de março, pelas 14h30, no
auditório da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a sessão de esclarecimento "Comércio Investe", cuja
abertura conta com a presença do Vereador do Urbanismo, Inovação e Empreendedorismo, João Pedro
Rodrigues, e do Presidente da ACRAL, Victor Guerreiro.
In Algarve Notícias Online - 06-03-2015

Programa Revitalizar: reformulação do Processo Especial de Revitalização (PER)...
In Correio dos Açores - Correio Económico - 06-03-2015

114 Pequenas e Médias Empresas homenageadas pela sua Excelência
F oi uma noite de gala em que se prestou homenagem às 114 Pequenas e Médias Empresas (PME), da área de
proximidade mais directa do Diário de Coimbra, que foram galardoadas com o estatuto PME Excelência, atribuído
pelo IAPMEI, numa parceria com o Turismo de Portugal e com a participação da Banca.
In Diário de Coimbra - Fim de Semana - 06-03-2015

As PME Excelência e o desafio das empresas portuguesas
A s pequenas e médias empresas, normalmente designadas por PME, têm hoje um papel bastante importante na
economia de praticamente todos os países..
In Diário de Leiria - Empresas - 06-03-2015

Comércio e Indústria ´seguram´ distrito de Leiria
AS PME Excelência do sector da indústria (98% do total é indústria transformadora) encontram-se
maioritariamente localizadas no Norte, liderando Aveiro com uma pequena vantagem sobre o Porto, seguindose-lhes de perto Braga e Leiria.
In Diário de Leiria - Empresas - 06-03-2015

“As PME Excelência são o segmento de topo de um estatuto do IAPMEI” - Entrevista a Miguel Cruz
O presidente da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), Miguel Cruz, destaca a importância dos
apoios às empresas, por considerar que são “uma ferramenta” de apoio à capacitação empresarial MÁRIO PINTO
Que papel tem desenvolvido o IAPMEI no apoio às empresas, no que respeita à sua capitalização e na quota de
mercado.
In Diário de Leiria - Empresas - 06-03-2015

O que é preciso para ser uma PME Excelência
O que é preciso para ser uma PME Excelência Trata-se de um estatuto de qualificação empresarial criado pelo
IAPMEI, numa parceria com o Turismo de Portugal e um conjunto de nove bancos parceiros: Banco BPI, Banco
Popular, Barclays, Caixa Geral de Depósitos, Crédito Agrícola, Millenium BCP, Montepio, Novo Banco e Santander
Totta.
In Diário de Leiria - Empresas - 06-03-2015

Nerbe promove sessão de esclarecimento sobre "Comércio investe??
06-03-2015 11:32:21 O Nerbe/Aebal - Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral promove no próximo dia
11, quarta-feira, em parceria com o Iapmei e a Associação de Comércio, Serviços e Turismo do Distrito de Beja,
uma sessão de esclarecimento sobre o programa "Comércio Investe??.
In Diário do Alentejo Online - 06-03-2015

Comércio investe com candidaturas abertas
comÉrcio inveSte com candidaturaS abertaS Já estão abertas as candidaturas ao comércio Investe, programa de
incentivos à modernização dos estabelecimentos comerciais..

In Jornal C - O Caminhense - 06-03-2015

Miguel Cruz: "Ideias inovadoras que têm aparecido são mais consolidadas"
06 Março 2015, 10:48 por Ana Laranjeiro | O presidente do IAPMEI considera que os projectos inovadores em
Portugal têm, actualmente, uma estrutura mais consolidada que no passado..
In Negócios Online - 06-03-2015

Comércio Invest Concurso para a 2ª fase de candidaturas
Comércio Invest Concurso para a 2ª fase de candidaturas Estão abertas as candidaturas à 2ª fase da Medida
“Comércio Investe”..
In Nova Aliança - 06-03-2015

Sessão de Esclarecimento no Barreiro Sobre a medida «Comércio Investe»
No próximo dia 9 de março, pelas 14h00, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, uma Sessão de
Esclarecimento, dirigida a Empresários e Comerciantes, sobre a medida "Comércio Investe", que visa apoiar
"projetos de investimento promovidos por empresas ou por associações empresariais destinados à promoção da
inovação de processo, organizacional e de marketing No âmbito da divulgação da medida "Comércio Investe", a
Câmara Municipal do Barreiro, a ACISBM - Associação Comércio Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, com o
apoio do IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, realizam no próximo dia 9 de
março, pelas 14h00, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, uma Sessão de Esclarecimento, dirigida a
Empresários e Comerciantes, sobre a medida "Comércio Investe", que visa apoiar "projetos de investimento
promovidos por empresas ou por associações empresariais destinados à promoção da inovação de processo,
organizacional e de marketing nas empresas do setor do comércio, em todo o território do continente".
In Rostos Online - 06-03-2015

Celorico de Basto recebeu sessão de informação sobre o Comércio Investe
A ação teve como objetivo esclarecer os comerciantes presentes sobre o sistema de incentivos à modernização
do comércio, Comércio Investe 06/03/2015 O Auditório da Quinta do Prado, em Celorico de Basto, acolheu, na
quarta-feira, uma sessão aberta de informação sobre o comércio Investe destinada a comerciantes de PME do
setor do comércio, informou fonte da autarquia.
In Tâmegasousa.pt Online - 06-03-2015

Penafiel homenageou empresas no 245.º aniversário da elevação a cidade
A cerimónia decorreu no âmbito do 245..
In Tâmegasousa.pt Online - 06-03-2015

Importância da internacionalização e oportunidades de negócios em destaque
2015-02-06 | em As oportunidades de negócio em espaço lusófono, como os mercados do Brasil, Angola e
Moçambique, os incentivos existentes no novo Quadro Comunitário Portugal 2020 e as novas soluções de
financiamento foram revelados aos cerca de cem empresários que participaram no Workshop
"Internacionalização, Mercados e Financiamento", realizado pela AIP e pela Associação Empresarial da Região de
Évora (NERE), na sede desta estrutura associativa, no dia 5 de fevereiro, na cidade eborense.
In AIP - Associação Industrial Portuguesa Online - 06-02-2015

FAJUDIS no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social
No passado dia 21 de janeiro, a FAJUDIS (Federação das Associações Juvenis do Distrito de Santarém) foi
contemplada, na Fundação Calouste Gulbenkian, com o reconhecimento público do projeto “Impulsos de
Mudança” como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em Inovação e Empreendedorismo Social) selecionada no
âmbito do projeto MIES - Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social.
In Almonda - 06-02-2015

Extincêndios foi de novo considerada PME excelência
Extincêndios foi de novo considerada PME excelência A torriense Extincêndios foi novamente uma das empresas
distinguidas pelo prémio PME Excelência, atribuído anualmente pelo Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação (IAPMEI) às pequenas e médias empresas que conseguiram um “desempenho notável”.
In Badaladas - 06-02-2015

Empresas mortaguenses foram distinguidas com o Estatuto PME Excelência 2014
In Defesa da Beira - 06-02-2015

Três empresas santacombadenses recebem estatuto PME Excelência 2014
In Defesa da Beira - 06-02-2015

Delta Cafés inaugura pólo industrial da primeira máquina profissional
In Diário do Sul - 06-02-2015

Recuperação de empresas pode ser acionada por um terço dos credores
06/02/2015 | 13:06 | Dinheiro Vivo Recuperação de empresas pode ser acionada por um terço dos credores
06/02/2015 | 13:06 | Dinheiro Vivo O processo de recuperação de empresas por via extrajudicial pode passar a
ser ativado pelos credores que representam apenas um terço das dívidas de uma empresa, o que vai agilizar o
processo.
In Dinheiro Vivo Online - 06-02-2015

OPAL
6 de Fevereiro de 2015 "TODOS OS PROJETOS E CLIENTES SàO PARA NÓS MUITO IMPORTANTES,
INDEPENDENTEMENTE DO VALOR DAS CAMPANHAS E DA DIMENSàO DAS EMPRESAS" Com mais de 50 anos de
experiência, a Opal, uma agência de publicidade portuguesa de capital 100% nacional, sente-se verdadeiramente
comprometida para com o futuro.
In Frontline Lifestyle & Business Online - 06-02-2015

Empresas vão poder fazer diagnóstico à sua saúde a partir de Junho
06..
In Informador Fiscal Online (O) - 06-02-2015

Adega de Monção distinguida com o estatuto de PME Excelência
06 Fev 2015 A Adega Cooperativa Regional de Monção foi distinguida pelo IAPMEI com o estatuto de PME
Excelência..
In Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. Online - 06-02-2015

Viana do Castelo tem 39 das 1845 PME Excelência 2014
O distrito de Viana do Castelo tem 39 das 1845 PME Excelência 2014, um selo de reputação criado pelo IAPMEI
para discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económicofinanceiros.
In Jornal C - O Caminhense - 06-02-2015

Empresas recebem prémio PME excelência
RESENDE EMPRESAS RECEBEM PRÉMIO PME EXCELÊNCIA As empresas Cermouros e Pinto Bernardino & Filho,
com sede em Resende, foram premiadas com o estatuto de PME Excelência 2014, numa cerimónia que decorreu
no Europarque, em Santa Maria da Feira.
In Jornal do Centro - 06-02-2015

Fundo de garantia salarial
Muitos são os trabalhadores que, por não conhecerem a existência do Fundo de Garantia Salarial, perante a
insolvência ou a recuperação da empresa por via extrajudicial da sua entidade empregadora, não recebem
qualquer quantia pela cessação do contrato de trabalho.
In Jornal do Centro - 06-02-2015

Empreendedorismo social
O Empreendedorismo Social procura otimizar relações associadas ao Capital Social, promovendo iniciativas e
ações que alavancam o desenvolvimento sustentado de comunidades ou regiões..
In Jornal do Centro - 06-02-2015

Adega de Monção já é a mais premiada do sector como PME
6 de Fevereiro de 2015 14:01 A Adega Cooperativa Regional de Monção foi distinguida pelo IAPMEI com o
estatuto de PME Excelência..
In Jornal Novo Panorama Online - 06-02-2015

Polimagra e Insercol são "PME Excelência 2014"
In Notícias do Douro - 06-02-2015

Empresas vão poder fazer diagnóstico à sua saúde a partir de Junho
As empresas nacionais vão poder fazer um diagnóstico à sua saúde financeira em breve..
In Público Online - 06-02-2015

Adega de Monção distinguida com o estatuto de PME Excelência
A Adega Cooperativa Regional de Monção foi distinguida pelo IAPMEI com o estatuto de PME Excelência..

In Revista de Vinhos Online - 06-02-2015

Sicó tem 31 PME Excelência
Mais de três dezenas de empresas dos seis concelhos de Sicó foram distinguidas com o estatuto PME Excelência
2014..
In Terras de Sicó - 06-02-2015

Prémio Nacional Indústrias Criativas Super Bock/Serralves & Next Big Idea
Casting dia 11 de fevereiro na UA 6..
In Universidade de Aveiro Online - Jornal Online - 06-02-2015

O Processo Especial de Revitalização tornou-se “um embuste - Entrevista a Joaquim Dionísio
In Vida Económica - 06-02-2015

Empreendedorismo deve passar por apoio a "setores tradicionais"
06..
In Correio da Manhã Online - 06-01-2015

Empreendedorismo deve passar por apoio a setores tradicionais, diz secretário de Estado |
Empreendedorismo | Dinheiro Digital
HOJE às 15:50 O secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves, defendeu
hoje, em Sintra, que o empreendedorismo deve passar pelo apoio aos setores tradicionais da realidade
empresarial portuguesa.
In Diário Digital Online - Dinheiro Digital Online - 06-01-2015

Sintra lança incubadora de empresas
06/01/2015 | 15:41 | Dinheiro Vivo Sintra lança incubadora de empresas 06/01/2015 | 15:41 | Dinheiro Vivo A
Câmara Municipal de Sintra em parceria com a SSTBC - Associação para a Promoção do Empreendedorismo e
Empregabilidade, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), lançaram nesta terça-feira uma incubadora de empesas no concelho O
protocolo entre as três partes foi assinado na autarquia e a incubadora "dirige-se aos nossos munícipes,
fundamentalmente aos jovens", frisou o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta (PS), acrescentando a
importância de "dar uma esperança" aos jovens com "boas ideias de empreendedorismo".
In Dinheiro Vivo Online - 06-01-2015

Empreendedorismo deve passar por apoio a sectores tradicionais
O governante considerou fundamental o investimento em "novos modelos de negócio, que dão
empregabilidade" nestas áreas tradicionais, a par do desenvolvimento do país no domínio das biotecnologias O
secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves, defendeu hoje, em Sintra,
que o empreendedorismo deve passar pelo apoio aos sectores tradicionais da realidade empresarial portuguesa.
In i Online - 06-01-2015

Empreendedorismo deve passar por apoio a setores tradicionais
Artigo | Ter, 06/01/2015 - 15:27 O secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro
Gonçalves, defendeu hoje, em Sintra, que o empreendedorismo deve passar pelo apoio aos setores tradicionais
da realidade empresarial portuguesa.
In JM Online - 06-01-2015

Bebé Vida destaca Segurança e Qualidade do seu Laboratório
LISBOA - A Bebé Vida, banco de tecidos e células 100% português, destaca a segurança e a qualidade do seu
Laboratório, localizado no Norte do país, na cidade do Porto, junto à Casa da Música..
In Local.pt Online - 06-01-2015

Notícias ao Minuto - Empreendedorismo deve passar por apoio a setores tradicionais
O secretário de Estado da Inovação, Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves, defendeu hoje, em Sintra,
que o empreendedorismo deve passar pelo apoio aos setores tradicionais da realidade empresarial portuguesa.
In Notícias ao Minuto Online - 06-01-2015

«Ainda há muito empreendedorismo para fazer» em Portugal TVI24
Secretário de Estado pede novas estruturas nos setores tradicionais O secretário de Estado da Inovação,
Investimento e Competitividade, Pedro Gonçalves, afirmou esta terça-feira, em Sintra, que os setores tradicionais
precisam do empreendedorismo.
In TVI 24 Online - 06-01-2015

StartUp Sintra Technological Business Center
StartUp Sintra Technological Business Center 06 January 2015 No Comments Créditos/foto: CM Sintra A Câmara
Municipal de Sintra em parceria com a SSTBC - Associação para a Promoção do Empreendedorismo e
Empregabilidade, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e o Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI), lançaram esta semana a Start Up Sintra Technological Businesse Center.
In Vida de Bairro Online - 06-01-2015

Active Space Technologies renova o estatuto de PME Líder em 2015
A Active Space Technologies, multinacional portuguesa especialista em tecnologia aeroespacial, obtém
novamente o estatuto de PME Líder em 2015 após ter obtido ambos os estatutos de PME Líder e PME Excelência
em 2014.
In Aicep Portugal Global Online - 05-06-2015

Geoportal de áreas industriais promete captar investimentos
A InvestBraga está a trabalhar conjuntamente com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Norte (CCDR-Norte) num Geoportal para a georeferenciação de todos os espaços industriais e empresariais
disponíveis no concelho que será uma espécie de 'cartão de visita' a todos os potenciais investidores locais,
nacionais e internacionais.
In Aicep Portugal Global Online - 05-06-2015

Geoportal de áreas industriais promete captar investimentos
PDM | Marta Caldeira | A InvestBraga está a trabalhar conjuntamente com a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) num Geoportal para a georeferenciação de todos os espaços
industriais e empresariais disponíveis no concelho que será uma espécie de ‘cartão de visita’ a todos os potenciais
investidores locais, nacionais e internacionais.
In Correio do Minho - 05-06-2015

Geoportal de áreas industriais promete captar investimentos
2015-06-05 autor A InvestBraga está a trabalhar conjuntamente com a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-Norte) num Geoportal para a georeferenciação de todos os espaços
industriais e empresariais disponíveis no concelho que será uma espécie de 'cartão de visita' a todos os potenciais
investidores locais, nacionais e internacionais.
In Correio do Minho Online - 05-06-2015

Workshop sobre "Inovação e Empreendedorismo Social"
O Município de Esposende promoveu, no passado dia 2, na Casa da Juventude, um Workshop sobre “Inovação e
Empreendedorismo Social”, que será orientado pelo IES-Social Business School, a primeira la de negócios
orientada para estas áreas.
In Farol de Esposende - 05-06-2015

NERC apresenta Vales de I&DT, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação
A NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra realiza no próximo dia 7 de maio, no Complexo
Tecnológico de Coimbra, mais um workshop do Ciclo de Workshops de "Divulgação de Incentivos às Empresas".
In Aicep Portugal Global Online - 05-05-2015

Município vai pagar a horas
Município vai pagar a horas111 No âmbito do programa AconteSER: Liderar com Responsabilidade, a Câmara de
Arganil assinou o Compromisso de Pagamento Pontual, tendo sido a primeira autarquia do país a aderir a esta
iniciativa, promovida pela ACEGE, em parceria com o IAPMEI e a CIP.
In Diário As Beiras - 05-05-2015

NERC apresenta vales de I&DT
NERC apresenta vales de I&DT1 1 1 A NERC – Associação Empresarial da Região de Coimbra realiza no próximo
dia 7 de maio, na sua sede, no Complexo Tecnológico de Coimbra, mais uma iniciativa do ciclo de workshops
sobre “Divulgação de Incentivos às Empresas”.
In Diário As Beiras - 05-05-2015

ASO Construções aposta na inovação
In Diário de Aveiro - Economia - 05-05-2015

Nerc realiza mais um worhshop na Novotecna
SESSÃO A A NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra realiza no dia 7 de Maio, no Complexo

Tecnológico de Coimbra, mais um workshop do Ciclo de Workshops de “Divulgação de Incentivos às Empresas”,
concentrado desta vez na promoção dos Vales de I&DT, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação PME
de acordo com os programas de apoio no âmbito do Portugal 2020.
In Diário de Coimbra - 05-05-2015

Terra Incubadora de Empresas - Câmara Municipal de Ponte de Lima aprova candidatura "Produção de
sidras e de outras bebidas fermentadas de frutos"
No âmbito do projeto Terra Incubadora de Empresas, que visa potenciar o surgimento de micro empresas na área
da organização e promoção turística, a Câmara Municipal aprovou na reunião realizada a 30 de março, uma
candidatura com a seguinte designação, "Produção de sidras e de outras bebidas fermentadas de frutos", a
laborar nas Antigas Instalações da Cooperativa de Estorãos, espaço da responsabilidade da Câmara Municipal.
In Gazeta Rural Online - 05-05-2015

Estão abertas as candidaturas ao Fundo de Investimento de Apoio ao Empreendedorismo nos Açores
5 de Maio de 2015 Já estão abertas as candidaturas ao Fundo de Investimento de Apoio ao Empreendedorismo
nos Açores (FIAEA), um fundo de capital de risco direcionado para projetos de PME nos Açores criado em 2011
pela Região Autónoma dos Açores, em parceria com a Portugal Capital Ventures.
In InfoFranchising.pt Online - 05-05-2015

Sessão Portugal 2020 apresenta fundos europeus para empresas no Seixal
SEIXAL - A Câmara Municipal do Seixal, em parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação IP,
promove no dia 14 de maio, quinta-feira, das 15 às 18 horas, a sessão informativa Portugal 2020 - Fundos
Europeus para Empresas.
In Local.pt Online - 05-05-2015

NERC apresenta Vales de I&DT, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação
A NERC - Associação Empresarial da Região de Coimbra realiza no próximo dia 7 de maio, no Complexo
Tecnológico de Coimbra, mais um workshop do Ciclo de Workshops de "Divulgação de Incentivos às Empresas",
concentrado desta vez na promoção dos Vales de I&DT, Empreendedorismo, Internacionalização e Inovação PME
de acordo com os programas de apoio no âmbito do Portugal 2020.
In Notícias de Coimbra Online - 05-05-2015

INCENTIVOS A EMPRESAS
Foram 736 as candidaturas de pequenas e médias empresas feitas aos primeiros concursos abertos ao abrigo dos
sistemas de incentivos à inovação produtiva e ao empreendedorismo, em 4 meses..
In Tribuna Alentejo Online - 05-05-2015

Câmara Municipal de Ponte de Lima aprova candidatura "Produção de sidras e outras bebidas
fermentadas de frutas"
5/5/2015 No âmbito do projeto Terra Incubadora de Empresas, que visa potenciar o surgimento de micro
empresas na área da organização e promoção turística, a Câmara Municipal aprovou na reunião realizada a 30 de
março, uma candidatura com a seguinte designação, "Produção de sidras e de outras bebidas fermentadas de
frutos", a laborar nas Antigas Instalações da Cooperativa de Estorãos, espaço da responsabilidade da Câmara
Municipal.
In TV do Minho - TV do Minho Online - 05-05-2015

Apoios a "fundo perdido" para o comércio das Caldas
- Publicado a 2 de Abril de 2015 ..
In Gazeta das Caldas Online - 05-04-2015

Encontro de Empreendedorismo em Silves
A Universidade Aberta, através do CLA de Silves, organiza o III Encontro de Empreendedorismo: Horizonte 2020
que se realizará no dia 11 de abril, pelas 15h, no Auditório da Biblioteca Municipal de Silves.
In Terra Ruiva Online - 05-04-2015

Tavira acolhe sessão de esclarecimento sobre «Comércio Investe»
Decorre, no dia 9 de março, pelas 14h30, no auditório da Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, a sessão de
esclarecimento Comércio Investe , cuja abertura conta com a presença do Vereador do Urbanismo, Inovação e
Empreendedorismo, João Pedro Rodrigues, e do Presidente da ACRAL, Victor Guerreiro.
In Algarve Informativo Online - 05-03-2015

Sessão de esclarecimento "Comércio Investe" em Tavira

05-03-2015 Podem beneficiar dos incentivos as micro e pequenas empresas, independentemente da sua forma
jurídica, cuja atividade principal se insira na divisão 47 do CAE (excluindo a restauração)..
In Algarve Primeiro Online - 05-03-2015

Medida "Comércio Investe" em debate na ACG
05-03-2015 Decorre hoje, dia 5 de março, pelas 17h30, no auditório da ACG, uma sessão de esclarecimento sobre
a Medida Comércio Investe, organizada em parceria entre ACG, NERGA e IAPMEI..
In Beira.pt Online - 05-03-2015

Sessão de divulgação à Medida Comércio Invest
In Comarca de Arganil - 05-03-2015

Lousã esclarece empresários sobre “Comércio Investe”
Lousã esclarece empresários sobre “Comércio Investe”1 1 1 A Câmara Municipal da Lousã e a AESL-Associação
Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o IAPMEI, promoveram, na Biblioteca Municipal Comendador
Montenegro, uma sessão de esclarecimento sobre a medida “Comércio Investe”.
In Diário As Beiras - 05-03-2015

Sessão de Esclarecimento sobre a medida Comércio Investe
BARREIRO Por representante do IAPMEI na Sala de Sessões dos Paços do Concelho Sessão de Esclarecimento
sobre a medida “Comércio Investe” N o âmbito da divulgação da medida “Comércio Investe”, a Câmara Municipal
do Barreiro, a ACISBM — Associação Comércio Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, com o apoio do IAPMEI
— Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, realizam no próximo dia 9 de Março, pelas
14h00, na Sala de Sessões dos Paços do Concelho, uma Sessão de Esclarecimento, dirigida a Empresários e
Comerciantes, sobre a medida “Comércio Investe”.
In Diário da Região - 05-03-2015

Empresários em sessão sobre a medida “Comércio Investe”
LOUSÃ O auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro recebeu, anteontem, uma sessão de
esclarecimento sobre a medida “Comércio Investe”, uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal da Lousã e
Associação Empresarial Serra da Lousã (AESL), em parceria com o IAPMEI.
In Diário de Coimbra - 05-03-2015

Associação Comercial e Industrial do Funchal representa consórcio EEN-Portugal
Associação Comercial e Industrial do Funchal representa consórcio EEN-Portugal Interessante Achou este artigo
interessante? Foi formalizado no início do ano o acordo de parceria que está na base do novo consórcio EENPORTUGAL, liderado pelo IAPMEI, e formado por doze entidades, que serão responsáveis durante os próximos
sete anos pela implementação da rede de serviços europeia Enterprise Europe Network no nosso País.
In Diário de Notícias da Madeira Online - 05-03-2015

Tavira acolhe sessão de esclarecimento «Comércio Investe»
O auditório da biblioteca municipal Álvaro de Campos, em Tavira, acolhe na próxima segunda-feira, 9, às 14:30
horas, uma sessão de esclarecimento do projeto Comércio Investe ..
In DiáriOnline Algarve Online - 05-03-2015

Convenção para a internacionalização das empresas
De Portugal Para O Mundo Convenção para a internacionalização das empresas O Centro de Informação Europe
Direct do Tâmega e Sousa vai organizar, no próximo dia 19 de março, a partir das 14h30, em plena Feira do
Móvel, em Paços de Ferreira, uma convenção destinada aos empresários e industriais que ambicionem
internacionalizar as suas empresas, nomeadamente para África (Angola, Moçambique e Cabo Verde) e América
(México e Colômbia), podendo ainda ser fornecidas informações relativas a mais 54 países.
In Gazeta de Paços de Ferreira - 05-03-2015

ACIG | Sessão de divulgação sobre "Comércio Investe" no dia 11 de Março
Quinta, 05 Março, 2015, 17:58 A Associação Comercial e Industrial de Guimarães (ACIG), em parceria com o
IAPMEI, promove no próximo dia 11 de Março, pelas 19:30 horas, uma sessão de divulgação sobre "Comércio
Investe".
In Guimarães TV - Guimarães TV Online - 05-03-2015

Sessão de esclarecimento "Medida Comércio Investe"
José Vale, do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, é o convidado da sessão de esclarecimento
"Medida Comércio Investe", nesta quarta-feira, 4 de março, na sede da OesteCIM, em Caldas da Rainha.

In Jornal das Caldas Online - 05-03-2015

Sessão de esclarecimento "Medida Comércio Investe"
José Vale, do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, é o convidado da sessão de esclarecimento
"Medida Comércio Investe", nesta quarta-feira, 4 de março, na sede da OesteCIM, em Caldas da Rainha.
In Jornal de Óbidos Online - 05-03-2015

Empresa com elevados padrões de qualidade
A Nutrofertil – Empresa de Nutrição e Fertilizantes, Lda..
In Jornal de Tondela - 05-03-2015

Apoios ao comércio
In Jornal do Fundão - 05-03-2015

Sessão de Esclarecimento: "Comércio Investe" em Lousã
LOUSÃ - A Câmara Municipal da Lousã e a AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o
IAPMEI, promoveram ontem, dia 3 de março, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro,
uma Sessão de Esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe".
In Local.pt Online - 05-03-2015

Sessão de Esclarecimento: "Comércio Investe" na Lousã
A Câmara Municipal da Lousã e a AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o IAPMEI,
promoveram no dia 3 de março, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, uma Sessão de
Esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe".
In MetroNews Online - 05-03-2015

Inovação a duas velocidades
Há empresas em Portugal com grande capacidade de inovação, mas existe um grande leque de empresas em que
a luta pela sobrevivência não passa pela inovação..
In Negócios - 05-03-2015

Quer dinamizar o seu comércio tradicional?
A Câmara Municipal de Coimbra (CMC), em parceria com a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra (APBC)
e o IAPMEI, promovem a sessão de esclarecimento Comércio Investe, que se realizará no próximo dia 10 de
março, pelas 17:00, no Salão Nobre dos Paços do Município.
In Notícias de Coimbra Online - 05-03-2015

Sessão de esclarecimento sobre medida ´Comércio Investe´ em Tavira
Iniciativa vai decorrer na próxima segunda-feira na biblioteca municipal O auditório da Biblioteca Municipal
Álvaro de Campos, em Tavira, recebe na próxima segunda-feira, pelas 14..
In Postal do Algarve Online - 05-03-2015

ACICB realiza sessão de esclarecimento
COMÉRCO INVESTEACICB realiza sessão de esclarecimentoA ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa, em
parceria com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
e as Câmaras Municipais de Castelo Branco, Idanha-a Nova, Vila Velha de Ródão, Penamacor e Proença-a Nova,
vai promover uma sessão de esclarecimentos sobre a medida Comércio Investe.
In Reconquista - 05-03-2015

Ourém e Santarém concentram maior número de PME Excelência
DISTRITO O distrito de Santarém tem 63 empresas distinguidas com o estatuto PME Excelência..
In Ribatejo - 05-03-2015

Especial número de PME Excelência em Santarém aumentou 70%
EXCELÊNCIA O número de empresas PME Excelência em Santarém cresceu 70% ( em linha com o aumento a nível
nacional de 67%), com 63 empresas distinguidas, para 37 no ano anterior..
In Ribatejo - 05-03-2015

PME vão ter 10 mil milhões de euros para reforçar competitividade e internacionalização - Entrevista a
Miguel Cruz
Como avalia a evolução do distrito de Santarém em número de PME Excelência no contexto nacional? A evolução
das PME distinguidas como PME Excelência no distrito de Santarém foi muito expressiva, com um crescimento de
cerca de 70% face aos resultados do ano anterior e superou mesmo o aumento registado a nível nacional, que se

situou nos 67%.
In Ribatejo - 05-03-2015

Câmara Municipal de Penafiel homenageou empresas do Concelho na Sessão Solene do 245.º Aniversário
da elevação a Cidade
Atribuição de Medalhas Honoríficas a instituições e personalidades de prestígio a nível do concelho teve como
centralidade a atividade económica, a atração de investimento e a criação de emprego..
In Vale do Sousa Online - 05-03-2015

Como construir uma empresa
In Visão - 05-03-2015

Ricarle Stone, Lda foi considerada PME excelência
In Alcoa (O) - 05-02-2015

Três PME Excelência 2014 estão no Algarve
Três PME Excelência 2014 estão no Algarve Algarve Andaluzia Importação e Exportação (Olhão), Eliseu Correia
Travel - Viagens e Turismo (Olhão) e Celoli - Actividades Turísticas (Loulé), são as Pequenas e Médias Empresas
(PME) clientes da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) que foram reconhecidas, no dia 26 de janeiro, em
Santa Maria da Feira, com o estatuto PME Excelência 2014.
In Barlavento - 05-02-2015

Estatuto PME Excelência para cinco empresas de Estremoz
In Brados do Alentejo - 05-02-2015

São 77 as empresas galardoadas no distrito de Coimbra
In Campeão das Províncias - 05-02-2015

IAPMEI distingue 10 empresas pacenses
PME Excelência 2014 IAPMEI distingue 10 empresas pacenses O Instituto de Apoio às Pequenas e Médias
Empresas e à Inovação (IAPMEI) distingue anualmente com o estatuto PME Excelência as empresas que
apresentam os melhores desempenhos económicos e financeiros.
In Gazeta de Paços de Ferreira - 05-02-2015

Marinha Grande tem 22 empresas de excelência
Ò Pequenas e médias emPresasMarinha GrandE tEM 22 EMprEsas dE ExCElênCiaForam 22 as empresas sedeadas
no concelho da Marinha Grande que receberam a distinção de PME Excelência 2014, o dobro do registado no ano
passado.
In Jornal da Marinha Grande - 05-02-2015

Mais empresas algarvias com a "distinção" PME Excelência
In Jornal do Algarve - 05-02-2015

ARTLANT ´salva´ por Plano Especial de Revitalização
In Leme - 05-02-2015

Polimagra e Insercol são "PME Excelência 2014"
Duas empresas do concelho de Moimenta da Beira, a Polimagra e a Insercol, foram distinguidas com o estatuto
"PME Excelência 2014", um selo de reputação criado pelo IAPMEI para discriminar positivamente as empresas
que anualmente apresentam os melhores desempenhos económico-financeiros, criando condições de visibilidade
acrescida a um segmento empresarial com contributos activos para a economia e o emprego nacionais.
In Notícias do Douro Online - 05-02-2015

Costas &Oliveira: uma empresa de excelência
In Opinião Pública - 05-02-2015

Empresas da região distinguidas com PME Excelência 2014
regiÃo prÉmio atribuÍdo pelo iapmei empresas da região distinguidas com Pme excelência 2014 O IAPMEI
(Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas) atribuiu o estatuto de PME Excelência 2014 a 23 empresas
da região.
In Região de Cister - 05-02-2015

Adega do Cartaxo renova estatuto de PME Excelência
IAPMEI A Adega Cooperativa do Cartaxo viu renovado o seu Estatuto PME Excelência 2014 pelo IAPMEI..

In Ribatejo - 05-02-2015

Ermelinda Freitas distinguida
A Casa Ermelinda Freitas, situada em Fernando Pó, concelho de Palmela recebeu, pelo terceiro ano consecutivo, o
prémio PME Excelência..
In Setúbal Mais - 05-02-2015

Investimento em Cuba
Palmela divulga oportunidades Investimento em Cuba A Câmara Municipal de Palmela promove hoje, dia 5 de
Fevereiro, pelas 15..
In Setúbal Mais - 05-02-2015

Portugal tem um significativo "recurso verde" uma vez que a biodiversidade do país é impar no contexto
europeu
Portugal tem um significativo "recurso verde" uma vez que a biodiversidade do país é impar no contexto
europeu..
In VER Online - 05-02-2015

"Itinerâncias" e "Loja Eco" premiadas
O "Itinerâncias Culturais e Sociais com os Seniores Barrosões", promovido pela Câmara Municipal de Montalegre,
e a "Loja Eco", a cargo do Ecomuseu de Barroso, foram selecionadas como ES+ (Iniciativa de Alto Potencial em
Inovação e Empreendedorismo Social) no Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social (MIES) de Portugal.
In Voz de Trás-os-Montes (A) - 05-02-2015

Dia aberto ao conhecimento na ESTG de Leiria
INICIATIVA O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, em parceria com a Escola Superior de
Tecnologia e Gestão (ESTG) de Leiria, organizam a iniciativa ‘Dia Aberto ao Conhecimento Parcerias
Indústria/Academia no Portugal 2020’.
In Diário de Leiria - 05-01-2015

Sintra vai ter incubadora de empresas :: Jornal da Região
O protocolo para a criação da StartUp Sintra, a primeira incubadora de empresas no concelho, é assinado esta
terça-feira, dia 6, numa cerimónia que contará com a presença do secretário de Estado da Inovação, Investimento
e Competitividade, Pedro Gonçalves, e do presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta.
In Jornal da Região Online - 05-01-2015

Porque não há duas sem três. Empresa palmelense renova estatuto de PME Líder 2015
Junho 04, 2015 A EAD-Empresa de Arquivo de Documentação viu esta semana reconfirmado pelo IAPMEI o
estatuto de PME Líder 2015..
In Distrito Online - 04-06-2015

Mercado Digital Global: um mundo de oportunidades
In Jornal do Fundão - Conferências - 04-06-2015

Centro com 35% das candidaturas ao IAPMEI
PROJECTOS O IAPMEI recebeu 82% do total das 736 candidaturas de PME aos primeiros concursos abertos ao
abrigo dos sistemas de incentivos à inovação produtiva e ao empreendedorismo qualificado do novo quadro de
financiamento Portugal 2020, encerrados a 24 de Abril.
In Diário de Viseu - 04-05-2015

Alentejo candidatou junto do IAPMEI projectos no valor de 66 milhões de euros
- 04/05/2015 - 00:00 O IAPMEI anuncia que recebeu 82% do total das 736 candidaturas de Pequenas e Médias
Empresas aos primeiros concursos abertos ao abrigo dos sistemas de incentivos à inovação produtiva e ao
empreendedorismo.
In Rádio Pax Online - 04-05-2015

Comércio Investe apresentado na Lousã
A Câmara da Lousã e a AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o IAPMEI, promoveram
ontem, no auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, uma sessão de esclarecimento sobre a
medida "Comércio Investe".
In Centro TV Online - 04-03-2015

Associação do Comércio vai esclarecer empresários sobre medida de incentivo

A Associação do Comércio, Indústria, Serviços e Turismo do Distrito de Setúbal (ACISTDS), em parceria com o
IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In Diário da Região - 04-03-2015

Como obter estatuto de PME Excelência?
In Diário de Viseu - Empresas - 04-03-2015

Premiar os melhores
In Diário de Viseu - Empresas - 04-03-2015

Selo de reconhecimento para provar desempenho superior das empresas
In Diário de Viseu - Empresas - 04-03-2015

ACICB dá a conhecer medida Comércio Investe
A ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa, em parceria com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e
Inovação, a Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa e as câmaras de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Vila Velha
de Ródão, Penamacor e Proença-a-Nova, realiza amanhã, ACICB dá a conhecer medida Comércio Investe quintafeira, a partir das 18h30, na Biblioteca Municipal de Castelo Branco, uma sessão de esclarecimento sobre a
medida Comércio Investe.
In Gazeta do Interior - 04-03-2015

Sessão Medida Comércio Investe
José Vale, do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, é o convidado da sessão de esclarecimento
“Medida Comércio Investe”, nesta quarta-feira, 4 de março, na sede da OesteCIM, em Caldas da Rainha.
In Jornal das Caldas - 04-03-2015

Logic distinguida como PME Excelência 2014 pelo IAPMEI - LOGISTICA MODERNA
Logic distinguida como PME Excelência 2014 pelo IAPMEILOGISTICA MODERNAA Logic, operador logístico
português, foi de novo distinguida PME Excelência 2014 pelo IAPMEI, Turismo de Portugal e bancos parceiros,
bem como lhe viu ser atribuída a nomeação de PME Líder 2014.
In Logística Moderna Online - 04-03-2015

Lousã esclarece comerciantes
A Câmara Municipal da Lousã e a AESL-Associação Empresarial Serra da Lousã, em parceria com o IAPMEI,
promoveram ontem, dia 3 de março, no Auditório da Biblioteca Municipal Comendador Montenegro, uma Sessão
de Esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe".
In Notícias de Coimbra Online - 04-03-2015

Wising cresce 6% em 2014
In Semana Informática - 04-03-2015

Assembleia Municipal congratula 15 empresas com Estatuto PME Excelência
In Voz Ribatejana - 04-03-2015

Arruda congratula-se com distinção de empresas locais
In Voz Ribatejana - 04-03-2015

Sessão de Esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe"
Março 4, 2015 No âmbito da divulgação da medida "Comércio Investe", a Câmara Municipal do Barreiro, a
ACISBM - Associação Comércio Indústria e Serviços do Barreiro e Moita, com o apoio do IAPMEI - Instituto de
Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, realizam no próximo dia 9 de março, pelas 14h00, na Sala de
Sessões dos Paços do Concelho, uma Sessão de Esclarecimento, dirigida a Empresários e Comerciantes, sobre a
medida "Comércio Investe", que visa apoiar "projetos de investimento promovidos por empresas ou por
associações empresariais destinados à promoção da inovação de processo, organizacional e de marketing nas
empresas do setor do comércio, em todo o território do continente".
In Zoom Online - 04-03-2015

Polimagra e Insercol são "PME Excelência 2014"
In Arrais - 04-02-2015

Jornal Beira Vouga - Tecido empresarial de Albergaria e Sever é motivo de orgulho
Detalhes Categoria: Região Publicado em 04 fevereiro 2015 Os albergarienses e severenses têm motivos para
estarem orgulhosos das empresas da sua terra..
In Beira Vouga Online - 04-02-2015

Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba
Sessão destinada à comunidade empresarial da região Palmela divulga oportunidades de investimento em Cuba “
O portunidades de Investimento em Cuba” é o nome da sessão de trabalho para empresários que a Câmara
Municipal de Palmela promove na quintafeira, dia 5, através do GAEPI – Gabinete de Apoio às Empresas e
Promoção do Investimento.
In Diário da Região - 04-02-2015

Presidente da Câmara felicita mérito das empresas
As empresas com sede no concelho Cermouros Lda e Pinto Bernardino & Filho, Lda foram premiadas com o
estatuto de PME Excelência 2014, numa cerimónia que decorreu no dia 26 de janeiro, no Europarque, em Santa
Maria da Feira.
In Douro Hoje - 04-02-2015

Polimagra e Insercol são PME Excelência 2014
Duas empresas do concelho de Moimenta da Beira, a Polimagra e a Insercol, foram distinguidas com o estatuto
“PME Excelência 2014”, um selo de reputação criado pelo IAPMEI para discriminar positivamente as empresas
que anualmente apresentam os melhores desempenhos económico-financeiros, criando condições de visibilidade
acrescida a um segmento empresarial com contributos activos para a economia e o emprego nacionais.
In Douro Hoje - 04-02-2015

Jornal Expresso do Oriente » Bolsa do Empreendedorismo 2015
A Representação da Comissão Europeia em Portugal promove esta Sexta-feira, 6 de Fevereiro, a Bolsa do
Empreendedorismo 2015..
In Expresso do Oriente Online - 04-02-2015

eticadata software distinguida uma vez mais com o Estatuto PME EXCELÊNCIA
A eticadata software, empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão, foi distinguida uma vez
mais pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, com o Estatuto PME
EXCELÊNCIA, na cerimónia que decorreu a 26 de Janeiro no Europarque, Santa Maria da Feira 04-02-2015 A PME
Excelência é um estatuto de qualificação empresarial criado no âmbito do Programa FINCRESCE, em resultado de
uma parceria entre o IAPMEI e as principais instituições de crédito nacionais.
In IT Channel Online - 04-02-2015

Jornal das Oficinas - eticadata software é PME Excelência 2014
A eticadata software, empresa especializada no desenvolvimento de software de gestão, foi distinguida uma vez
mais pelo IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento, com o Estatuto PME
EXCELÊNCIA, na cerimónia que decorreu a 26 de Janeiro no Europarque, Santa Maria da Feira.
In Jornal das Oficinas Online - 04-02-2015

Polimagra e Insercol são "PME Excelência 2014"
MOIMENTA DA BEIRA - Duas empresas do concelho de Moimenta da Beira, a Polimagra e a Insercol, foram
distinguidas com o estatuto "PME Excelência 2014", um selo de reputação criado pelo IAPMEI para discriminar
positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económico-financeiros,
criando condições de visibilidade acrescida a um segmento empresarial com contributos activos para a economia
e o emprego nacionais.
In Local.pt Online - 04-02-2015

Altronix distinguida como PME Excelência pelo quinto ano
3 de Fevereiro de 2015 A Altronix foi distinguida como PME Excelência, pelo quinto ano consecutivo, e subiu 35
posições no ranking das "100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal"..
In Logística Moderna Online - 04-02-2015

Rádio Voz da Planície - MyFarm.com certificado com o selo ES+
O Projeto MyFarm..
In Rádio Voz da Planície Online - 04-02-2015

IAPMEI distingue melhores PME Nacionais
In Valenciano (O) - 04-02-2015

Ecossistema de Transportes e Oportunidades de Financiamento em debate
Quarta, 03 Junho 2015 10:18 Realizou-se ontem, dia 2 de junho, no Parque Tecnológico de Óbidos, um evento
dedicado ao tema "Sinergias entre SCT (Sistema Ciência e Tecnologia) e Indústria na dinamização de

oportunidades de financiamentos H2020 e P2020", uma organização do Ecossistema de Transportes, uma
Comissão Técnica do ITS Portugal - Intelligent Transport Systems e com o apoio do Parque Tecnológico.
In Câmara Municipal de Óbidos Online - Óbidos Diário Online - 03-06-2015

Trabalhadores da Camac voltam ao trabalho depois de receberem salário de abril
In Jornal do Ave - 03-06-2015

Escola Superior de Ciências Empresariais forma jovens empreendedores
In Valenciano (O) - 03-06-2015

Lojas do Cidadão sem prazo de abertura nos concelhos do Oeste
In Alvorada - 03-04-2015

Apoios a fundo perdido para o comércio das Caldas
Pedro Antunes pantunes@gazetacaldas..
In Gazeta das Caldas - 03-04-2015

Joteilux de Queluz, recebe prémio PME Excelência
A administração do Popular recebeu a Joteilux, empresa de Queluz cliente do banco que foi recentemente
distinguida como PME Excelência em 2014, na gala do IAPMEI..
In Jornal de Sintra - 03-04-2015

Projectos individuais
QREN(2007-2013)vsPORTUGAL2020(2014-2020)
PROJECTOS
CANDIDATURASABERTASPASSADOS536DIAS
Desde20deMarçode2015queestãoabertasCandidaturasIndividuaisaoPORTUGAL2020..

INDIVIDUAIS

In Publituris - 03-04-2015

"Comércio Investe" apresenta-se em Quarteira
Tavira, 3 Mar (Rádio Horizonte Algarve) Quarteira recebe sessão de apresentação de projetos de modernização
comercial..
In Algarve Notícias Online - 03-03-2015

LOGIC novamente nomeada PME Excelência e PME Líder
02..
In Cargo Edições Online - 03-03-2015

Espaço Associação Industrial do Distrito de Aveiro - Missão Empresarial a Angola decorre em Abril
SESSÃO A AIDA vai realizar, no próximo dia 5, em colaboração com a Câmara de Ovar, o Workshop “Como
potenciar a participação em projectos de IDI”, que irá decorrer na Escola de Artes e Ofícios, em Ovar.
In Diário de Aveiro - 03-03-2015

Premiar quem faz bem
O Diário de Coimbra é de facto um jornal que se empenha em causas relevantes para a cidade e para a região
Centro..
In Diário de Coimbra - 03-03-2015

Quarteira: Sessão de apresentação do «Comércio Investe» realiza-se na sexta-feira
O Centro Autárquico de Quarteira acolhe na sexta-feira, 6, das 21:00 às 22:30 horas, uma sessão de
esclarecimento sobre o Comércio Investe , promovida pela ACRAL e pela Câmara de Loulé, em colaboração com o
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação.
In DiáriOnline Algarve Online - 03-03-2015

LOGIC recebe nova nomeação PME Excelência e PME Líder 2014
03/03 2015 A LOGIC foi novamente distinguida PME Excelência 2014 pelo IAPMEI, Turismo de Portugal e bancos
parceiros, sendo-lhe ainda atribuída a nomeação de PME Líder 2014..
In Eurotransporte Online - 03-03-2015

ACRAL esclarece empresas sobre medida "Comércio Investe"
In Jornal do Algarve - 03-03-2015

LOGIC de novo nomeada PME Excelência e PME Líder 2014
LOGIC de novo nomeada PME Excelência e PME Líder 2014 LISBOA - A LOGIC, operador logístico português de
referência, foi de novo distinguida PME Excelência 2014 pelo IAPMEI, Turismo de Portugal e bancos parceiros,

bem como lhe viu ser atribuída a nomeação de PME Líder 2014.
In Local.pt Online - 03-03-2015

LOGIC volta a ser considerada "PME Excelência"
3 de Março - 2015 A LOGIC foi de novo distinguida 'PME Excelência' 2014 pelo IAPMEI, Turismo de Portugal e
bancos parceiros..
In Logística & Transportes Hoje Online - 03-03-2015

ACICB esclarece sobre Comércio Investe
ACICB esclarece sobre Comércio Investe A ACICB – Associação Empresarial da Beira Baixa, em parceria com o
IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In Povo da Beira - 03-03-2015

Albufeira acolhe sessão de esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe"
Dia 5 de março decorre em Albufeira uma sessão de esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe", cujas
candidaturas estão a decorrer até 27 de março ou 13 de abril em função da tipologia dos projetos.
In TVA TV Algarve Online - 03-03-2015

Altronix é PME Excelência pelo quinto ano consecutivo e sobe 35 posições
Afoi distinguida como PME Excelência, pelo quinto ano consecutivo, e subiu 35 posições no ranking das 100
Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal ..
In Aicep Portugal Global Online - 03-02-2015

Cinco empresas do concelho distinguidas com estatuto PME Excelência 2014
PALMELA Casa Ermelinda Freitas repete o prémio do IAPMEI pelo terceiro ano consecutivo As empresas
distinguidas foram escolhidas entre o universo das 37 PME Líder existentes no concelho C inco empresas do
concelho de Palmela foram distinguidas com o estatuto PME Excelência 2014, atribuído pelo IAPMEI - Agência
para a Competitividade e Inovação.
In Diário da Região - 03-02-2015

24 empresas são PME Excelência 2014
In Diário de Notícias da Madeira - 03-02-2015

Excelência para 28 empresas do distrito
ESTATUTO..
In Fórum Covilhã - 03-02-2015

Adega do Cartaxo distinguida com Estatuto PME Excelência 2014 pelo IAPMEI
3 FEVEREIRO 2015 A Adega do Cartaxo foi reconhecida pelo 2º ano consecutivo como PME excelência, pelo
IAPMEI..
In Grande Consumo Online - 03-02-2015

Adega do Cartaxo distinguida com Estatuto PME Excelência 2014
03 Fev 2015 A Adega do Cartaxo foi reconhecida pelo 2º ano consecutivo como PME excelência, pelo IAPMEI..
In Instituto da Vinha e do Vinho, I.P. Online - 03-02-2015

Olisipo novamente distinguida como PME Excelência
Numa cerimónia promovida pelo Governo em Santa Maria da Feira, a Olisipo voltou a alcançar o estatuto
Excelência que distingue as PME Líder que cumpriram todos os critérios de sustentabilidade 03-02-2015
Estatuto agora renovado é um estímulo para continuarmos a procurar a Excelência, objectivo permanente
melhoria contínua, sempre presente no nosso trabalho e nos nossos projectos" afirma José Serra, CEO
empresa.
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In IT Channel Online - 03-02-2015

Altronix é PME Excelência pelo quinto ano consecutivo
A Altronix foi distinguida como PME Excelência, pelo quinto ano consecutivo, e subiu 35 posições no ranking das
"100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal"..
In IT Channel Online - 03-02-2015

Empreendedores podem candidatar-se
PORTO - A 7..
In Local.pt Online - 03-02-2015

Empresas famalicenses deixam marca nos Prémios PME Excelência 2014

São 31 as empresas famalicenses que vigoram na lista PME Excelência 2014, divulgada na passada terçafeira pelo
IAPMEI - Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação..
In Povo Famalicense - 03-02-2015

Altronix é PME Excelência pelo quinto ano consecutivo
A Altronix foi distinguida como PME Excelência, pelo quinto ano consecutivo, e subiu 35 posições no ranking das
100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal..
In RH Online.pt - 03-02-2015

Duas empresas de Moimenta da Beira são "PME Excelência 2014"
3 Fevereiro, 2015 |Autor: ViseuMais Duas empresas do concelho de Moimenta da Beira, a Polimagra e a Insercol,
foram distinguidas com o estatuto "PME Excelência 2014", um selo de reputação criado pelo IAPMEI para
discriminar positivamente as empresas que anualmente apresentam os melhores desempenhos económicofinanceiros, criando condições de visibilidade acrescida a um segmento empresarial com contributos activos para
a economia e o emprego nacionais.
In ViseuMais.com Online - 03-02-2015

Agrupamento de Escolas Viseu Sul reconhecido na área do Empreendedorismo Social
3 Fevereiro, 2015 |Autor: ViseuMais Da esquerda para a direita: Martinho Loureiro ( Presidente da Associação de
Pais), Carla Correia ( Equipa do Projecto), Maria Martins (Coordenadora do Projecto), Emília Lemos ( Equipa do
Projecto), João Caiado (Director do Agrupamento) e Joaquim Seixas (Vice - Presidente da Câmara Municipal de
Viseu).
In ViseuMais.com Online - 03-02-2015

UALG | CONCURSO DE IDEIAS - STAND UP IDEA
O Concurso de Ideias-Stand Up Idea, que pretende premiar os jovens mais inovadores, tem candidaturas abertas
até ao próximo dia 6 de fevereiro..
In Voz do Algarve Online (A) - 03-02-2015

Turismo tem 241 PME de Excelência
Detalhes 03-02-2015 Duzentas e 41 empresas de turismo foram distinguidas com o Estatuto PME Excelência
2014, num universo de 1..
In Welcome Online - 03-02-2015

Mais português não há
In Expresso - Economia - 03-01-2015

EAD é PME Líder 2015
A EAD - Empresa de Arquivo de Documentação acaba de anunciar ter visto reconfirmado pelo IAPMEI o estatuto
de PME Líder 2015..
In OJE Online - 02-06-2015

AEVM organiza conferência sobre os Novos Fundos Comunitários em Vila Meã
AEVM organiza conferência sobre os Novos Fundos Comunitários em Vila Meã - Vale do Sousa em Destaque
Saltar para: Post [1], Pesquisa e Arquivos [2] Castelo de Paiva - Felgueiras - Lousada - Paços de Ferreira - Paredes Penafiel Cerca de 100 pessoas participaram na sessão de esclarecimento denominada "PORTUGAL 2020 - NOVOS
FUNDOS COMUNITÁRIOS" organizada pela Associação Empresarial de Vila Meã (AEVM) em parceria com o Jornal
de Vila Meã.
In Vale do Sousa Online - 02-06-2015

Transporte de qualidade
In Business Portugal - 02-05-2015

Consultório
In Correio da Manhã - 02-05-2015

PME apresentam 736 projetos
02..
In Correio da Manhã Online - 02-05-2015

Município de Albufeira distingue empresas locais
In Notícias de Albufeira - 02-05-2015

PME apresentam 736 projetos

19:44 ..
In Sábado Online - 02-05-2015

Solancis recebe obras de ampliação de infraestruturas
In Alcoa (O) - 02-04-2015

AIDA promove ciclo de debates ao jantar
AIDA promove ciclo de debates ao jantar Iniciativa Proporcionar momentos de networking e partilha de
experiências entre os empresários e um diversificado conjunto de personalidades são objectivos A Associação
Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) está a promover um ciclo de quatro debates ao jantar, com o “propósito de
elucidar e sensibilizar os empresários e gestores para temas da actualidade relativos à gestão diária das suas
empresas”.
In Diário de Aveiro - 02-04-2015

ACTUALIDADE - Seminário sobre Sistemas de Incentivos Portugal 2020 com "casa cheia ?
02/04/2015 Cerca de uma centena de empresários assistiram a um seminário promovido pela NERSANT e que
teve como orador o presidente do IAPMEI, Miguel de Campos Cruz..
In Rádio Hertz Online - 02-04-2015

ACRAL e IAPMEI promovem «Comércio Investe» no Algarve
A ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve e o IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação, I..
In Algarve Informativo Online - 02-03-2015

Albufeira acolhe sessão de esclarecimento sobre a medida "Comércio Investe"
Tavira, 2 Mar (Rádio Horizonte Algarve) Dia 5 de março decorre em Albufeira uma sessão de esclarecimento
sobre a medida "Comércio Investe", cujas candidaturas estão a decorrer até 27 de março ou 13 de abril em
função da tipologia dos projetos.
In Algarve Notícias Online - 02-03-2015

Quarteira recebe sessão de apresentação de projetos de Modernização Comercial
02-03-2015 A apresentação da medida "Comércio Investe", condições de acesso, incentivos e candidaturas vai
estar a cargo da colaboradora do IAPMEI Algarve, Carolina Travassos..
In Algarve Primeiro Online - 02-03-2015

Trabalho e audácia ajudaram a salvar o país
João Luís Campos e Ricardo Busano O papel determinante que as pequenas e médias empresas desempenharam
para que o país ultrapassasse a grave crise dos últimos anos foi sublinhado, repetidamente, na Gala de
homenagem às PME Excelência da região, promovida pelo Diário de Coimbra e realizada na sexta-feira à noite no
Casino Figueira.
In Diário de Leiria - 02-03-2015

Comércio Investe: projetos individuais - por João Carlos Pereira
"Os grandes objetivos deste programa são apoiar a modernização do comércio e a valorização da oferta dos
estabelecimentos de comércio a retalho tradicional e de proximidade (..
In Invest Online - 02-03-2015

Portimão acolhe sessão de esclarecimento sobre "Comércio Investe" | Jornal do Algarve
In Jornal do Algarve Online - 02-03-2015

"COMÉRCIO INVESTE": Quarteira recebe Sessão de Apresentação de Projetos de Modernização Comercial
| 6 de março
A ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve e a Câmara Municipal de Loulé, em
colaboração com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I..
In PlanetAlgarve Online - 02-03-2015

Um plano para travar falências e endividamento excessivo
São 11 medidas as medidas que o Governo colocou em marcha, sob um coro de críticas dos credores
internacionais, para travar o número de empresas que acabam na falência e o endividamento excessivo junto da
banca.
In Público Online - 02-03-2015

Penafiel comemora elevação a cidade com atividades até ao final de março

Atribuição de Medalhas Honoríficas a instituições e personalidades de prestígio a nível do concelho vai ter como
centralidade a atividade económica, a atração de investimento e a criação de emprego 02/03/2015 O município
de Penafiel vai assinalar, na terça-feira, o 245.
In Tâmegasousa.pt Online - 02-03-2015

Empresa de soluções de gestão integrada cresce 77% nos mercados internacionais
A empresa portuguesa especializada no fornecimento de soluções de gestão integrada Winsig cresceu 77% no
ano passado no negócio internacional, que representa 8% do seu volume de negócios de 2,28 milhões de euros.
In Veja Portugal Online - 02-03-2015

Comércio Investe na Quarteira - VerPortugal
02 de Março de 2015 até 06 de Março de 2015 Faro (Loulé) A ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da
Região do Algarve e a Câmara Municipal de Loulé, em colaboração com o IAPMEI - Agência para a
Competitividade e Inovação, I.
In Ver Portugal Online - 02-03-2015

S. Pedro do Sul: sessão de esclarecimento sobre a medida Comércio Investe
2 Março, 2015 |Autor: ViseuMais A AEL - Associação Empresarial de Lafões, em parceria com o IAPMEI - Agência
para a Competitividade e Inovação, I..
In ViseuMais.com Online - 02-03-2015

Algarve acolhe Sessão de Esclarecimento sobre a medida «Comércio Investe»
Dia 4,5 e 6 de março decorre, em Portimão, Albufeira e Quarteira, respetivamente, uma sessão de esclarecimento
sobre a medida "Comércio Investe", cujas candidaturas estão a decorrer até 27 de março ou 13 de abril em
função da tipologia dos projetos.
In Voz do Algarve Online (A) - 02-03-2015

AIMinho renova parceria com Enterprise Europe Network
Consórcio aposta no reforço de competências AIMinho renova parceria com Enterprise Europe Network A
Associação Industrial do Minho (AIMinho) renovou a parceria com o consórcio Enterprise Europe NetworkPortugal (EEN-Portugal), ficando responsável, juntamente com outros parceiros, pela implementação da rede de
serviços europeia em Portugal durante os próximos seis anos.
In Diário do Minho - 02-02-2015

Três empresas santacombadenses recebem estatuto PME Excelência 2014
- Monday, 2 February 2015 - Três empresas do concelho de Santa Comba Dão - a Catro-Supermercado, Lda; a
Fábrica de Plásticos Favir, Lda; e a Tesouro Urbano, Unipessoal Lda - foram agraciadas com o Estatuto PME
Excelência 2014, atribuído pelo IAPMEI, com o objetivo de sinalizar, através de um instrumento de reputação, o
mérito de pequenas e médias empresas com perfis de desempenho superiores.
In Farol da Nossa Terra Online - 02-02-2015

Adega do Cartaxo distinguida com Estatuto PME Excelência 2014
A Adega do Cartaxo foi reconhecida pelo 2º ano consecutivo como PME excelência, pelo IAPMEI..
In Revista de Vinhos Online - 02-02-2015

Sernancelhe exemplar
Este pequeno concelho, pai de Aquilino e da melhor castanha, há muito nos habituou com atividades culturais,
sociais e económicas exemplares..
In Rua Direita Online - 02-02-2015

Candidaturas ao Portugal Sou Eu decorrem até 31 de maio
O "Portugal Sou Eu" apresentou o alargamento do programa a novos setores do Comércio, Serviços e
Restauração, num evento que decorreu no Auditório Infante D..
In Terra Nostra Online - 02-02-2015

Aveiro é o terceiro distrito do País com mais PME Excelência
? ECONOMIA Aveiro é o terceiro distrito do País com mais PME Excelência A entrega dos troféus PME Excelência
relativos a 2014 teve lugar no Europarque e, nesta edição, o IAPMEI distinguiu 1845 empresas, mais 67 por cento
do que na sessão anterior.
In Terras da Feira - 02-02-2015

AIMMAP visitou a INDUMECA
In Vida Económica - Vida Económica - AIMMAP Metal - 02-01-2015

"Os espumantes são a nossa grande aposta"
In Distribuição Hoje - 01-12-2014

Ensino Superior e Desenvolvimento
ensino supeRioR e desenvolvimentoJOAquIm ANtóNIO bELCHIOR mOuRAtO Presidente do Conselho Coordenador
dos institutos superiores Politécnicos1 e do instituto Politécnico de Portalegre1..
In Ingenium - 01-11-2014

"Há modas que vêm por bem"
In Ecos de Negrelos - 01-10-2014

Biscoitos de categoria há 140 anos adaptam-se e procuram novos mercados
Actualmente, é gerida pela sexta geração da família Figueira..
In Veja Portugal - 01-10-2014

Startup Lisboa Tech
In Dirigir & Formar - 01-07-2014

PME Excelência
In Business Portugal - 01-06-2015

Sucesso liderado por duas mulheres
In Business Portugal - 01-06-2015

Coligação para a empregabilidade digital
In Exame Informática - 01-06-2015

I Feira de Empreendedorismo pretendeu estimular os mais jovens
O Centro Cultural António Aleixo recebeu a 15 e 16 de maio a I Feira do Empreendedorismo..
In Jornal do Baixo Guadiana - 01-06-2015

Câmara cria gabinete de apoio ao investidor
In Notícias de Santo Tirso - 01-06-2015

Ensinamentos do passado, qualidade do futuro
Sexta, 29 Maio 2015 15:59 Administração da Lusoforma Da esquerda para a direita: Gonçalo Teotónio Pereira,
Bernardo Teotónio Pereira e Marcos Teotónio Pereira Líder na produção e comercialização de embalagens
descartáveis de alumínio, a Lusoforma encontra-se presente em todas as cadeias alimentares portuguesas.
In Pontos de Vista.com.pt Online - 01-06-2015

Rádio Voz da Planície A Adega Cooperativa de Vidigueira, no mês em que assinala o seu 55º aniversário, recebeu o estatuto de PME
Líder 2015..
In Rádio Voz da Planície Online - 01-06-2015

Alarga projecto de enoturismo e lança novas ofertas
produto turísticoQuinta do GradilAlarga projecto de enoturismo e lança novas ofertasSituada na zona Oeste, uma
das regiões com maior potencial turístico, a Quinta do Gradil está a alargar o seu projecto de enoturismo e acaba
de lançar um conjunto de novas ofertas que permitem usufruir do melhor que a região tem.
In Turisver - 01-06-2015

Modern top-of- the range vehicles for tourism
In Ambitur - Feiras e Eventos - 01-05-2015

Crédito Agrícola homenageia pão de ló Ti Piedade
Prémios atribuídos às PME líder e excelência 2014 Crédito Agrícola homenageia pão de ló “Ti Piedade” O Crédito
Agrícola homenageou as empresas suas clientes que se destacaram em 2014 com o estatuto PME líder e PME
excelência, graças ao seu contributo para a competitividade e crescimento da economia portuguesa, entre as
quais a PME líder pão de ló “Ti Piedade” – Pastelaria Regional e Similares, situada no Cadaval.
In Badaladas - 01-05-2015

Dinamizar os países lusófonos
In Exame - 01-05-2015

Sobreviver à crise

NEGOCIARMODAISobreviverà criseComo as marcas de vestuário portuguesas tremeram com a crise financeira
que assoLou o setor..
In Exame - 01-05-2015

FCT quer mais empregos digitais
Dezoito entidades públicas e privadas uniram-se num desígnio comum:promover a empregabilidade digital em
Portugal..
In Expresso - Emprego - 01-05-2015

Os números de uma indústria de excelência
28Leiria-InForum Estudante | Mai’15Os números de uma indústria de excelênciaDa Marinha Grande, às Caldas
Rainha, passando pela própria cidade Leiria ou Peniche, a indústria da região de Leiria é reconhecida como sendo
das mais dinâmicas e tecnologicamente avançadas do país.
In Fórum Estudante - 01-05-2015

O FELIZ - Metalomecânica uma PME de excelência
In Jornal de Vieira (O) - 01-05-2015

Feira de empreendedorismo a 15 e 16 de Maio em VRSA
In Jornal do Baixo Guadiana - 01-05-2015

Ensinamento do passado, qualidade do futuro - Entrevista a Bernardo Teotónio Pereira
In Pontos de Vista - 01-05-2015

Coligação portuguesa quer aumentar oferta de profissionais das TIC
In Solidariedade - 01-05-2015

CTCV debate competitividade das empresas
CTCV debate competitividade das empresas111 O Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV) vai
promover, no dia 9 de abril, em Coimbra, um seminário sobre a competitividade das empresas nos setores da
cerâmica, vidro, materiais, casa e construção.
In Diário As Beiras - 01-04-2015

Novas formas de dispensar o mel
In Do Papel - 01-04-2015

Instituto em força nas distinções PME Excelência
In LookVision Portugal - 01-04-2015

"Onde há pessoas há negócios. O Nordeste brasileiro é uma oportunidade para Portugal"
O Expo-Fórum Investe Nordest, este ano, estará em Portugal, em Santo Tirso, de 25 e 26 de novembro..
In OJE Online - 01-04-2015

euroscript Portugal distinguida com estatuto PME Excelência 2014
In Actualidad€ - Economia Ibérica - 01-03-2015

Unidades no Algarve e na Madeira
In Ambitur - Ambitur Travel & Lifestyle - 01-03-2015

Editorial - Excelência nacional
In Business Portugal - 01-03-2015

Qualidade e empenho na confeção de malha
In Business Portugal - 01-03-2015

"Trabalho e audácia das PME" ajudaram a salvar Portugal
João Luís Campos e Ricardo Busano O papel determinante que as pequenas e médias empresas desempenharam
para que o país ultrapassasse a grave crise dos últimos anos foi sublinhado, repetidamente, na Gala de
homenagem às PME Excelência da região, promovida pelo Diário de Coimbra e realizada na sexta-feira à noite no
Casino Figueira.
In Diário de Aveiro - 01-03-2015

Diplomados fazem Agroop
In Ensino Magazine - 01-03-2015

Em síntese

Culturas organizacionais positivas A CH Business Consulting, do Grupo CH, lançou um produto que visa elevar a
qualidade da cultura organizacional das empresas..
In Human - 01-03-2015

Global Management Challenge arranca com nova edição
Considerada a maior competição de Gestão e Estratégia em Portugal, o GMC tem início em Maio de 2015São já
36 anos de sucesso da maior competição organizada pela SDG - Simuladores e Modelos de Gestão e pelo jornal
Expresso, que nasceu em Portugal com o nome “Gestão Global: o grande jogo das empresas” e hoje tem a marca
internacional “Global Management Challenge”.
In Human Resources Portugal - 01-03-2015

Visita Técnica a Alcanena , Indústria dos Curtumes
teVe lugaR, NO Dia 17 De MaRÇO, uMa Visita tÉCNiCa a alCaNeNa dedicada à Indústria dos Curtumes..
In Ingenium - 01-03-2015

Interescape PME Bi-Líder
l A Interescape conquistou, em 2014, o estatuto PME Bi-Líder, com a renovação da distinção atribuída pelo
IAPMEI – Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação..
In Jornal das Oficinas - 01-03-2015

Jornal das Oficinas - Interescape volta a ser PME líder
A Interescape conquistou em 2014 o estatuto PME Bi-Líder, com a renovação da distinção atribuída pelo IAPMEI Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação..
In Jornal das Oficinas Online - 01-03-2015

"Gostaria que no fim deste Quadro Comunitário o Algarve fosse a região do país com a menor taxa de
desemprego" - entrevista a David Santos
Susana H..
In Jornal do Baixo Guadiana - 01-03-2015

Vantagem+ é «PME Excelência»
Vantagem+ é «PME Excelência» Empresa de formação para profissionais, a Vantagem+ foi distinguida pelo
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação (IAPMEI) com o estatuto «PME Excelência 2014»,
após três anos com o estatuto de qualificação empresarial «PME Líder».
In OJE - RH - Recursos Humanos - 01-03-2015

Vantagem + distinguida PME Excelência 2014
In Pessoal - 01-03-2015

Interescape. Conquista PME líder novamente
INTERESCAPE..
In Turbo Oficina Mecânica e Tecnologia - 01-03-2015

Penafiel vai comemorar o 245º aniversário da Elevação a Cidade
01/03/2015, 12:48 O município de Penafiel vai assinalar, no próximo dia 3 de março, o 245º aniversário da
elevação a cidade..
In Verdade Online - 01-03-2015

Estatuto PME Excelência para 29 empresas açorianas
In Açoriano Oriental - 01-02-2015

Construções 13 de Agosto, Lda. distinguida com o estatuto PME Excelência 2014
In Ecos de Boticas - 01-02-2015

Casa João Cidade distinguida pela Fundação Gulbenkian
O Centro de Atendimento, Acompanhamento e Animação para as pessoas com deficiência foi reconhecido, numa
cerimónia que decorreu no dia 21 de janeiro, na Fundação Calouste Gulbenkian, juntamento com 28 outros
projetos do Alentejo, como ES+.
In Folha de Montemor - 01-02-2015

"Todos os projetos e clientes são para nós muito importantes, independentemente do valor das
campanhas e da dimensão das empresas" - Entrevista a Bruno Rente
In Frontline Lifestyle & Business - 01-02-2015

Concelho tem 30 empresas entre as PME Líder nacionais
In Jornal da Batalha - 01-02-2015

Estado vende património AIMinho renova por mais seis anos a representação da Enterprise Europe
Network Edições C@2000
Postos da Marinha da Valinha e de S..
In Jornal Digital Regional Caminha 2000 Online - 01-02-2015

"LAMPREIA DO RIO MINHO - UM PRATO DE EXCELÊNCIA" BASKET CLUBE CAMPEÃO DISTRITAL EM
JUNIORES CINCO EMPRESAS MONÇANENSES DISTINGUIDAS COM O ESTATUTO DE PME EXCELÊNCIA 2014
APROVA VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DO PADRE MANUEL FERREIRA DA TORRE DO MUSEU DO
ALVARINHO Edições C@2000
Autarquia monçanense, em parceria com a ADRIMINHO e restantes municípios do Vale do Minho, aposta forte na
promoção daquele prato nos fins de semana de fevereiro e março..
In Jornal Digital Regional Caminha 2000 Online - 01-02-2015

Loures volta a ser «celeiro» da capital- Entrevista a António Pombinho
Impulso à economia e ao tecido empresarial no concelho passa por projectos intermunicipais e financiamento
comunitário, revelou o vereador António Pombinho ao NL..
In Notícias de Loures - 01-02-2015

Americana Papelaria - Entrevista a António Sousa
In Pontos de Vista - 01-02-2015

IAPMEI. Excelência cresce no aftermarket
In Turbo Oficina Mecânica e Tecnologia - 01-02-2015

PME Líder 2014
DOM PEDRO PALACEPmE LÍdER 2014O grupo Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S..
In Turismo de Lisboa - 01-02-2015

Profissionalismo e inovação em São Pedro de Moel
Desde 1966 que o Hotel Mar e Sol, na praia de São Pedro de Moel, dá cartas na hotelaria da região uma aposta
do hoteleiro Fernando Jacinto Ferreira que Iniciou o projecto e foi recompensado, há dois anos, com a atribuição
da categoria de quatro estrelas e, mais recentemente, como Estatuto PME Líder pelo IAPMEI e pelo Turismo de
Portugal.
In Ambitur - Ambitur Travel & Lifestyle - 01-01-2015

Gestão operacional - entrevista a Isabel Viçoso
In Auto Profissional - 01-01-2015

Nova Associação Empresarial
Nova Associação Empresarial A Câmara Municipal de Sintra assinou um protocolo de colaboração (IAPMEI, IEFP e
associação StartUp Sintra) para a criação da StartUp Sintra, a primeira incubadora de empresas no concelho, no
dia 6 de janeiro, no Grupo Metal, na zona comercial de Rio de Mouro.
In Correio da Linha (O) - Sintra - 01-01-2015

O BPI e as pequenas e médias empresas
O BPI e as pequenas e médias empresasAO LONGO DO TEMPO, o BPI tem vindo a consolidar a liderança no apoio
às PME, reconhecendo o seu papel crucial na economia portuguesa e enquadrando as suas especificidades nas
soluções que apresenta, destacando-se a sua posição nos principais programas e estatutos públicos.
In Indústria - 01-01-2015

LOGIC premiada
LOGIC premiada A LOGIC, operador logístico português, foi de novo distinguida PME Excelência 2014 pelo
IAPMEI, Turismo de Portugal e bancos parceiros, bem como lhe viu ser atribuída a nomeação de PME Líder 2014.
In Indústria - 01-01-2015

«Disponibilizamos aos nossos doentes a excelência na saúde oftalmológica»
In País €conómico - 01-01-2015

PME Excelência 2014
PME Excelência 2014Bresimar Automação, S..
In Renováveis Magazine - 01-01-2015

Empresas associadas distinguidas com PME Excelência
In T & G - 01-01-2015

A brincar, a brincar...
Criam brinquedos científicos com o símbolo da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa..
In Up - 01-01-2015

Grupo Dom Pedro é PME líder
O grupo Dom Pedro - Investimentos Turísticos, S..
In Viajar - 01-01-2015

PROGRAMAS OPERACIONAIS
Investimento privado de regresso a Santo Tirso
In Jornal de Santo Thyrso - 22-05-2015

Verbas do banco de fomento chegam à economia no Verão
Estudo independente identificou falhas de mercado no financiamento das empresas..
In Aicep Portugal Global Online - 21-05-2015

Verbas do banco de fomento chegam à economia no Verão | Económico
Estudo independente identificou falhas de mercado no financiamento das empresas..
In Económico Online - 21-05-2015

Empresários e autarcas com dúvidas sobre fundos europeus
In Jornal de Notícias - 18-02-2015

Portugal 2020 - Sítios Relevantes
Com a entrada em vigor do Portugal 2020, andamos a procura de possibilidades de financiamento para novos
negócios e apoio aos que já se encontram estabelecidos..
In Maisvalias Online - 15-06-2015

