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Portugal é um “hub” tecnológico para além das soluções digitais.
Espetacular no turismo, também o é na indústria.
A sua indústria cada vez incorpora mais inovação, tecnologia e 
diferenciação em tudo o que desenvolve e exporta para todos os 
tipos de utilização.

Para além de excelentes vinhos e regiões de turismo, apresenta 
indústrias de excelência concentradas em algumas regiões.
Para duas dessas regiões, e para dois dos seus clusters, surge o 
Master Export.
Com atividades desenvolvidas nas regiões de Águeda 
(Região Centro), de Vale de Cambra e Arouca (Região Norte) 
a AEA e a AECA juntam-se para contribuir para os ganhos de 
competitividade na exportação das fileiras da Metalomecânica e 
do Habitat.

A exportar para um mercado cada vez mais competitivo, os 
ganhos de competências e a competição assumem maior 
relevância face à concorrência, e de extrema importância para 
todas as empresas.

Por isso o Master Export apresenta-se com a missão de “apoiar 
as empresas das duas regiões em processos bem-sucedidos de 
internacionalização”.

Portugal is a technological hub beyond digital solutions.
Spectacular in tourism, so is it in the industry.
Industry increasingly incorporates more innovation, technology 
and differentiation in everything it develops and exports for all 
types of use.

In addition to excellent wines and tourism regions, it has excellent 
industries concentrated in some areas of the country.
For two of these regions, and for two of their clusters, Master 
Export is bourn.
With activities carried out in the Águeda (Central Region of 
Portugal), Vale de Cambra and Arouca regions (North Region 
of Portugal), EEA and AECA come together to contribute to the 
export competitiveness gains of Metalworking and Habitat.

Exporting to an increasingly competitive marketplace, skills gains 
and coopetition are of greater relevance to competition and of 
utmost importance to all companies.

That is why Master Export presents itself with the mission 
of “supporting companies from both regions in a successful 
internationalization processes “.

O QUE É O MASTER EXPORT?  
WHAT IS MASTER EXPORT?

THE PROJECT
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Vale de Cambra

Águeda

Arouca

Master Export, is a project to support the internationalization of 
SMEs in the metalworking and habitat sector, with impacts in 
the regions between Mondego and Minho and especially in the 
Central Coast and North Regions.

Some of the most important Portuguese companies are in 
the Northern and Central Regions, namely in the areas of 
metalworking, the manufacture of cycle motors and construction 
materials.
More recently, as a result of its relationship with universities 
and the creation of value and competitiveness, there have been 
industrial sectors producing goods with a strong technological 
component and an export vocation.

The regions of Vale de Cambra / Arouca and Águeda concentrate 
a vast industrial network, highlighting the ranks that are part of 
the Master Export - metalworking and habitat, distributed among 
the various existing industrial zones.

The municipalities of Arouca and Vale de Cambra belong to the 
district of Aveiro, they are part of the Porto Metropolitan Area, 
and part of the Northern region and the Entre Douro and Vouga 
subregions.

 Águeda is a municipality in the Center region (Portugal) part of 
the district of Aveiro.

O Master Export, enquanto projeto de apoio à internacionalização 
das PME das fileiras do setor da metalomecânica e do 
habitat com impactos nas regiões entre Mondego e Minho e 
especialmente a Região Centro Litoral e Norte.

Na Região Norte e Centro estão sediadas algumas das mais 
importantes empresas portuguesas, sobretudo nas áreas 
da metalomecânica, do fabrico de motores para velocípedes 
e na área dos materiais de construção. Mais recentemente, 
decorrente da relação com as universidades e criação de valor e 
competitividade, tem surgido sectores industriais produtores de 
bens de forte componente tecnológica e de vocação exportadora.

As regiões de Vale de Cambra/Arouca e de Águeda concentram 
uma vasta malha industrial, de onde se destaca as fileiras que 
fazem parte do Master Export - metalomecânica e habitat, 
distribuídas, nomeadamente, nas várias zonas industriais 
existentes.

Os concelhos de Arouca e Vale de Cambra pertencem ao distrito 
de Aveiro, integram a área Metropolitana do Porto, fazem parte 
da região Norte e sub-região de Entre Douro e Vouga.

Águeda é um concelho da região Centro (Portugal), do distrito     
de Aveiro.
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“AS INDÚSTRIAS PORTUGUESAS 
APRESENTAM UMA CRESCENTE 

INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO.”

“THE PORTUGUESE INDUSTRIES HAVE 
A GROWING INCORPORATION OF 

TECHNOLOGY AND INNOVATION.”
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Um espaço onde várias indústrias confluem e se encontram para 
dar resposta às nossas necessidades do dia e para a criação e 
desenvolvimento dos nossos espaços de habitação.
As indústrias desta fileira, muitas vezes associadas a outros 
sectores da indústria, apresentam aqui a sua especialização 
e orientação para as necessidades de toda uma população e 
conjunto de outras indústrias.

A fileira habitat incorpora as indústrias relacionadas com duas 
sub-fileiras:
■ Materiais e tecnologias de construção (atividades e produtos 

necessários à edificação e aos espaços envolventes)
■ Casa (atividades e produtos necessários ao recheio ou 

decoração de casas....)
■ Conjunto de produtos entre as duas fileiras (construção/

decoração)

As indústrias portuguesas atuantes neste espaço apresentam 
uma crescente incorporação de tecnologia e inovação.
O seu crescente valor acrescentado incorpora o design, 
funcionalidade e a aplicação a diferentes realidades e 
necessidades, tanto por parte de particulares como de 
profissionais das diferentes indústrias para que se dirige.

A space where various industries come together and meet to 
meet our daily needs and for the creation and development of our 
living spaces.
Industries in this sector, often associated with other sectors 
of industry, present their expertise and focus on the needs of a 
whole population and set of other industries.

The habitat row incorporates industries related to two sub-ranks:
■ Building materials and technologies (activities and products 

required for the building and the surrounding spaces)
■ House (activities and products necessary for the filling or 

decoration of houses .... )
■ Product set between the two rows (construction / decoration)

The Portuguese industries operating in this space have a growing 
incorporation of technology and innovation.
Its growing added value incorporates design, functionality 
and application into different realities and needs, both from 
individuals and professionals from the different industries it 
addresses.

Conheça mais soluções e empresas na plataforma em  
www.masterexport.pt

Learn more about the solutions and companies on our platform at 
www.masterexport.pt

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO  
TECHNOLOGY AND INNOVATION

THE INDUSTRY
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A plataforma digital masterexport.pt é um espaço de 
apresentação da indústria e de intercâmbio com os seus clientes 
ou interessados, em todo o globo, das suas soluções e produtos.
Assim como de toda a informação do projeto, das evoluções e 
notícias, da inovação e missões, e dos eventuais parceiros de 
negócio que necessita.

Aqui também poderá encontrar contactos, ofertas, bem como 
colocar demonstrações de interesse para as necessidades/
soluções que tiver.

Poderá também consultar notícias, inovações, novidades, e 
ofertas disponibilizadas pelos inscritos e empresas da indústria.

Visite em www.masterexport.pt

Para mais informações consulte - masterexport.pt/contatos

The masterexport.pt digital platform is a industry presentation 
space for exchanging solutions and products with your customers 
or stakeholders across the globe.
As well as all the project information, developments and news, 
innovation and missions, and any business partners you need.

Here you can also find contacts, offers, as well as show interest or 
find solutions to your needs / solutions.

You can also check out news, innovations, news, and offers from 
subscribers and industry companies. 

Visit at www.masterexport.pt

For more information see - masterexport.com/contacts

CONHECER 
O MASTER EXPORT

TO KNOW
THE MASTER EXPORT

UM ESPAÇO PARA CONHECER O MASTER EXPORT – 
NOTÍCIAS, INOVAÇÕES, NOVIDADES.

A PLACE WHERE YOU CAN KNOW 
MASTER EXPORT – NEWS, INNOVATIONS, NEWS.

THE MASTEREXPORT.COM PLATFORM

www.masterexport.pt
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A AEA - Associação Empresarial de Águeda, fundada em 1976, 
centra-se na representação, promoção e a defesa dos interesses 
comuns das empresas associadas da região de Águeda.
Desde o início da sua atividade, tem dedicado especial atenção 
à sua capacidade interventiva em defesa das causas dos seus 
associados, bem como à prestação de serviços nas áreas 
importantes para as empresas. Tem contribuído, ainda, para 
um ambiente empresarial melhor, sustentado e sustentável, 
ajudando a conjugar estratégias de negócio e objetivos tendo em 
vista o aumento dos resultados das empresas da região.

A AECA - Associação Empresarial de Cambra e Arouca tem um 
papel de relevo, sendo interlocutor privilegiado dos empresários 
junto das várias instituições e parceiros, na discussão de 
assuntos relevantes para a resolução dos vários problemas do 
tecido empresarial, no âmbito das dinâmicas de desenvolvimento 
regional.
Fundada em 1991, foi-se afirmando como associação 
multissectorial de âmbito concelhio, com atuação em Arouca 
e Vale de Cambra, tendo por missão estudar e defender os 
interesses relativos a Comércio, Indústria e Serviços, no sentido 
de promover e praticar tudo quanto possa e deva contribuir para 
o seu progresso técnico, económico e ou social.

AEA - Águeda Business Association, founded in 1976, focuses on 
representing, promoting and defending the common interests of 
the associated companies in the Águeda region.
Since the beginning of its activity, it has devoted special 
attention to its intervention capacity in defense of the causes 
of its associates, as well as to the rendering of services in the 
important areas for the companies. It has contributed also to a 
better business environment, sustained and sustainable, helping 
to combine business strategies and objectives in view of the 
increases of results by companies in the region.

The AECA - Cambra e Arouca Business Association has a 
prominent role, being a privileged interlocutor of entrepreneurs 
with the various institutions and partners, in the discussion of 
issues relevant to the resolution of the various problems of the 
business fabric, within the dynamics of regional development.
Founded in 1991, it has established itself as a multisectoral 
council association, with operations in Arouca and Vale de 
Cambra, whose mission is to study and defend the interests 
related to Trade, Industry and Services, in order to promote and 
practice everything that can and should contribute to its technical 
progress, economic and or social.

DUAS ASSOCIAÇÕES, DUAS REGIÕES,   
DUAS FILEIRAS E UM OBJETIVO.

TWO ASSOCIATIONS, TWO REGIONS, 
TWO ROWS AND ONE GOAL.

THE PROMOTERS

Associação 
Empresarial 
de Águeda

Associação 
Empresarial 
de Cambra e Arouca




