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Adquira novas competências: faça formação em hidrogénio verde  
    

É sobre hidrogénio verde. Tem início a 3 e termo no dia 26 de novembro. Trata-
se de uma ação de formação pós-laboral, com um total de 28 horas. Dirige-se 
a técnicos e gestores de empresas das áreas da energia e estudantes de 
ciências e tecnologias e é composta por seis módulos teóricos de quatro horas 
cada, ocupando oito horas as aulas práticas em laboratório. Inclui uma 
abordagem introdutória das principais tecnologias industriais de produção de 
hidrogénio verde, com ênfase nos sistemas comerciais de eletrólise, princípios 
gerais da eletroquímica e de funcionamento de células eletroquímicas, 
segurança, diferentes tipos de equipamentos disponíveis no mercado e 
instalação e aplicação de sistemas de eletrólises. Conheça o programa. Aceda 
à ficha de inscrição. Mais informações: consultoria@aip.pt ou 213 601 109. 
Paulo Brito, do Instituto Politécnico de Portalegre, Carmen Rangel, do 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia, Gonçalo Lourinho, do Laboratório 
Colaborativo para as Biorrefinarias, Diogo Santos, do Instituto Superior Técnico 
e Luiz Rodrigues, do Instituto Politécnico de Portalegre são os formadores.  

     
 

    

Está desempregado? Quer criar a sua própria empresa? Obtenha apoio 
técnico gratuito  

    

Os desempregados podem usufruir de apoio para a criação da sua empresa 
no âmbito do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio 
Emprego. A AIP presta, gratuitamente, apoio técnico prévio à aprovação dos 
projetos e posterior apresentação junto do IEFP. Este apoio tem início na 
conceção e estruturação da ideia, incluindo elaboração de planos de 
investimento e de negócio. A consolidação dos projetos aprovados, nos dois 
primeiros anos de atividade, é igualmente alvo de acompanhamento da 
execução e consultoria por parte da AIP. Em 2021, foram mais de 50 as 
candidaturas de iniciativas empresariais aprovadas, submetidas pela AIP na 
área metropolitana de Lisboa. Solicite mais informações: consultoria@aip.pt 
ou 213 601 013.  

     
 

    

PME Connect II facilita negócios nos mercados internacionais. América 
do Sul é a primeira região alvo  

    

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. 
Estes instrumentos foram apresentados dia 28, numa sessão de dinamização 
do projeto. A primeira região alvo será, em novembro, 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 
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Física. 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  

     
 

    

AIP leva empresas a conhecer as oportunidades de negócio do mercado 
de Marrocos  

    

Tendo como objetivo o incremento das relações económicas bilaterais com 
Marrocos, uma delegação empresarial composta por seis empresários esteve 
em Casablanca de 25 a 28 de setembro. Organizada pela AIP, em estreita 
colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Marroquina, a 
missão, que integrou representantes de empresas de módulos pré-fabricados, 
calçado, vestuário, tipografia e artes digitais, tecnologias de informação e 
comunicação, e consultoria e formação, participou em encontros B2B, entre os 
empresários portugueses e os contrapartes locais, bem como em visitas a 
empresas marroquinas. Liderada por Jorge Pais, vice-presidente da AIP, a 
delegação foi recebida pelo embaixador de Portugal em Marrocos e participou 
na sessão de enquadramento do mercado marroquino, realizada pela AICEP 
local, na qual foram apresentadas as oportunidades que aquele mercado 
oferece às empresas nacionais. Nigéria, Senegal, Cuba, Peru e Cabo Verde 
serão os próximos mercados alvo de missões empresariais da AIP. Mais 
informações: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  

     
 

    

Preencher o Inquérito à Atividade Empresarial é contribuir para o retrato 
fidedigno da economia nacional  

    

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.  

     
 

    

       
 

    

 

https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tXHr
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tW6w
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue1VDqk
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tYdb
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tYdb
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4WRX
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tYdc
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tYdc
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tWWQ
https://mkt.aip.pt/go/c-71ac-be4--b92b44f0dd2b2f7a14a58a8f-cc13e91-2674668e7eUSie1662ceQue4tY66

