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Indústrias com utilização intensiva de gás podem recorrer a incentivo a 
fundo perdido  

    

O Programa "Apoiar Indústrias Intensivas em Gás" tem por objetivo apoiar a 
liquidez das empresas mais afetadas pelos aumentos excecionalmente 
acentuados do preço do gás natural, através de um incentivo a fundo perdido que 
facilite a continuidade da atividade económica e a preservação das capacidades 
produtivas e do emprego. Este programa destina-se às empresas com utilização 
intensiva de energia. Os apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não 
reembolsável, sendo aplicada uma taxa de apoio de 30% sobre o custo elegível. 
Para mais informações e preparação de candidatura: consultoria@aip.pt ou 213 
601 020.  

     
 

    

Médio Tejo e Alentejo Litoral dispõem de 60 milhões para apoiar a 
diversificação económica e a criação de emprego  

    

São 60 milhões de euros e destinam-se a apoiar a diversificação económica e a 
criação de emprego no Médio Tejo (candidaturas até 31 de agosto) e no Alentejo 
Litoral (até 30 de setembro). Estes apoios visam compensar os impactos negativos 
do processo de transição para uma economia descarbonizada, que levou ao fim 
da produção da energia elétrica a partir de carvão nas centrais termoelétricas do 
Pego e de Sines. São suscetíveis de apoio os projetos com as seguintes tipologias: 
criação de um novo estabelecimento; aumento da capacidade de um 
estabelecimento já existente; diversificação da produção de um estabelecimento 
para produtos não produzidos anteriormente; e alteração fundamental do processo 
global de produção de um estabelecimento existente. Conte com apoio 
personalizado da AIP para informações detalhadas sobre os requisitos destes 
avisos e para a elaboração de candidaturas: consultoria@aip.pt ou 21 360 10 
20.  

     
 

    

Quer identificar oportunidades de negócio em Marrocos? Participe na 
missão empresarial de 25 a 28 de setembro  

    

De 25 a 28 de setembro, Casablanca é o destino para PME nacionais que queiram 
exportar para o mercado de Marrocos. A missão empresarial organizada pela AIP 
inclui a participação em reuniões de negócio, encontros institucionais e visitas a 
empresas compradoras, de acordo com os interesses previamente apontados. 
Conheça a ficha do mercado de Marrocos. Aceda à ficha de inscrição. 
Informações complementares e sobre como beneficiar do cofinanciamento do 
PT2020: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  

     
 

    

Sabe que parcerias com grupos fortemente internacionalizados reforçam a 
capacidade exportadora das PME?  

    

Está em curso a formação das parcerias estratégicas para a internacionalização 
das PME. As empresas participantes no projeto PME Connect II terão a 
oportunidade de consolidar parcerias e ir aos mercados com os grupos fortemente 
internacionalizados (GFI) Mota Engil, SONAE, Grupo Pestana, EDP, Tekever, 
Sogrape, Outsystems e Farfetch. Workshops sobre os mercados selecionados, 
ações de capacitação, sessões de networking e colaboração com os GFI, missões 
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de prospeção externas e encontros empresariais internacionais são as atividades 
previstas no projeto que se desenvolverá até 2023. Estão já agendadas as 
sessões de networking e capacitação de julho a outubro. A AIP faculta condições 
de pagamento nos custos envolvidos neste projeto. Consulte a síntese do projeto 
e aceda à ficha de adesão. Mais informações: editen@aip.pt ou 213 601 055.  

     
 

    

É a sua colaboração que permite fazer o retrato da economia nacional: ainda 
está aberto o Inquérito à Atividade Empresarial 2022  

    

Temos em curso a 26.ª edição do Inquérito à Atividade Empresarial (IAE) e 
convidamo-lo a preencher aqui o questionário. A AIP garante a 
confidencialidade das respostas. Principais temas: evolução da procura no 
mercado nacional e internacional, situação financeira, investimentos e 
investigação e desenvolvimento, conjuntura económica, emprego e atual contexto, 
fatores essenciais para a competitividade. Tal como nas edições anteriores, os 
resultados do 26º IAE serão previamente divulgados às empresas participantes e 
só depois apresentados publicamente.  
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