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Ramos-Horta exorta empresários portugueses a investirem em Timor-Leste  
    

"Do lado político, contem comigo e com o Governo para apoiar a presença de investidores 
portugueses, é do nosso interesse a vossa presença e ajuda a balancear as influências 
económicas e comerciais em Timor-Leste, se não fica excessivamente dependente de um ou 
outro país. Há muitos anos que defendo a presença de empresas da União Europeia", foi esta 
a disponibilidade manifestada por José Ramos-Horta, Presidente de Timor-Leste, aos 
empresários presentes no encontro organizado pela Associação Industrial Portuguesa (AIP), 
dia 3 de novembro. Na qualidade de anfitrião, José Eduardo Carvalho assegurou que "Iremos 
continuar a reforçar as nossas ações no estreitamento de relações comerciais entre as 
empresas dos dois países, e muito gostaríamos de ter condições para reeditar o programa 
de empreendedorismo no sistema oficial de ensino, de forma a incutir valores e noções 
básicas da atividade empresarial na juventude timorense". Para o presidente da AIP "Timor 
não vale só por si, mas pelo espaço económico em que está inserido, a ASEAN. Nos próximos 
anos, o PIB não petrolífero de Timor tem uma previsão modesta de crescimento: 3% a 4%. 
Mas a exploração de petróleo e gás natural irá ter um impacto relevante no PIB global. Apesar 
do estatuto de membro observador, Timor pode ser a nossa plataforma para o espaço 
económico da ASEAN. Para esse espaço económico nós exportamos 275 milhões de euros 
e importamos mil milhões de euros. É esta situação que nos obriga a nós, AIP, a priorizar a 
nossa atividade associativa, no campo da internacionalização, para estes mercados".  

    

  

  
    

AIP apresenta candidaturas para 11 Aceleradoras de Comércio Digital nas regiões 
Centro, Açores, Madeira e Lisboa  

    

 AIP, conjuntamente com 32 associações empresarias, apresentou quatro candidaturas ao 
PRR, à medida para a criação de aceleradoras de comércio Digital, para as Regiões do 
Centro, Açores, Madeira e Área Metropolitana de Lisboa. Para o efeito foram constituídos 
quatro consórcios para desenvolver estruturas físicas que irão ter por missão o crescimento 
das empresas do comércio e serviços, abertos ao consumidor, atuando na transformação 
digital dos seus processos e modelos de negócio, sendo apoiados investimentos diretos e 
realizadas ações de capacitação.  

    

  

  
    

AIP organiza participação de empresas nacionais na feira de construção e habitação 
no Senegal  

    

Para apresentar as condições de participação e as oportunidades de negócio que estarão em 
evidência no SENCON - Salão da Construção e Habitação, em Dacar, a AIP realiza esta 
quarta-feira, dia 9 de novembro, um webinar informativo sobre aquele mercado. O certame 
irá decorrer de 23 a 25 fevereiro 2023, em Dacar, no Senegal. A AIP, com a colaboração da 
Delegação da AICEP no Senegal, está a organizar a participação de empresas num pavilhão 
nacional naquela feira. O certame é preferencialmente destinado a empresas ligadas a 
materiais e sistemas de construção, máquinas de construção e equipamento pesado, 
energias renováveis, mármore, granito e cerâmica, entre outras áreas. Saiba como beneficiar 
do cofinanciamento do Portugal 2020 e conheça um mercado com um crescimento estimado 
superior a 6%, em 2022. Participação gratuita, mas sujeita a  inscrição. Mais informações: 
internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  

    

  

  
   

https://mkt.aip.pt/got/d006d-7beUSie4tYz8
https://mkt.aip.pt/got/fc2f-804eUSie4tYz9
https://mkt.aip.pt/got/fc2f-804eUSie4tYz9
https://mkt.aip.pt/got/91a0a82beUSie4tYza
https://mkt.aip.pt/got/91a0a82beUSie4tYza
https://mkt.aip.pt/got/c990661aeUSie4tYvF
https://mkt.aip.pt/got/71---7b3eUSie4WRX


 

Dia 23 fique a conhecer as "Boas Práticas para a Proteção de Ideias e Tecnologia"  
    

"Boas Práticas para a Proteção de Ideias e Tecnologia", assim se chama o webinar que a 
AIP, em parceria com a RCF, organiza dia 23 de novembro, das 14h30 às 16h. Márcia 
Martinho da Rosa, especialista na área Marcas, Desenhos e Modelos e Agente Oficial da 
Propriedade Industrial, será a oradora que irá elucidar os interessados sobre a importância 
da adoção de boas práticas para a proteção de ideias e tecnologia. Entre outros pontos, serão 
abordados: como proteger o seu negócio através da propriedade intelectual; segredos de 
negócio; contratos prévios à divulgação; boas práticas após o registo de marcas, desenhos, 
modelos e patentes; e valor associado aos direitos e como rentabilizá-los. Seguir-se-á um 
período de respostas às questões colocadas. A participação é gratuita, mas sujeita a 
inscrição.  

    

  

  
    

Acelere a fundo na internacionalização da sua empresa com o PME Connect  
    

As PME participantes no projeto PME Connect II passaram a dispor de dois novos 
instrumentos para potenciar o seu negócio nos mercados internacionais: os guias de mercado 
para indicar o grau de competitividade de cada uma das empresas, e uma Plataforma que 
integra workshops de ligação com parceiros locais nos vários mercados, reuniões B2B, e 
informação sobre os mesmos. A primeira região alvo será a América do Sul, com a realização 
de Activation Lab entre as PME e os Grupos Fortemente Internacionalizados, Workshop de 
Mercado, Fórum Empresarial e Missão Presencial. Consulte a síntese do projeto e aceda à 
ficha de adesão. Mais informações: editen@aip.pt ou 213 601 055. As empresas 
participantes no projeto PME Connect II terão a oportunidade de consolidar parcerias e ir aos 
mercados com os Grupos Fortemente Internacionalizados Mota Engil, SONAE, Grupo 
Pestana, EDP e Tekever      

    

  

  

    

      

 

https://mkt.aip.pt/got/67596d42eUSie4tYzb
https://mkt.aip.pt/got/a7535535eUSie4tYxL
https://mkt.aip.pt/got/2b1-999-eUSie4tYzc
https://mkt.aip.pt/got/4cba1c62eUSie4tXHr
https://mkt.aip.pt/got/d9d316b3eUSie4tW6w
https://mkt.aip.pt/got/8-c49423eUSie4tYzl
https://mkt.aip.pt/got/84-56c6eUSie4tYvP

