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• ATUALIDADE  
   

 

    

Incubadora da AIP apoia 8 startups no âmbito do programa StartUp Visa  
    

Ao abrigo do StartUP Visa, programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que 
pretendem desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal, e que 
permite a concessão de visto de residência ou autorização de residência para imigrantes 
empreendedores, a Associação Industrial Portuguesa tem em fase de instalação, na sua 
incubadora certificada AIP HUB, oito start-ups internacionais, num total de 19 
empreendedores. Quatro das empresas são oriundas do Irão, três do Brasil e uma de Omã.  

     

      

   

 

Projeto "Aceleradoras de comércio digital" vai apoiar PME no acesso a Incentivos a fundo 
perdido  

    

A AIP, em consórcio com um conjunto de estruturas associativas com presença e intervenção 
na Área Metropolitana de Lisboa, Região Centro, Açores e Madeira, encontra-se a preparar 
uma candidatura ao programa Aceleradoras de Comércio Digital com o objetivo de fortalecer 
e desenvolver a digitalização nas empresas do comércio e serviços abertos ao consumidor. Este 
projeto vai permitir que as empresas acedam a incentivos a ’fundo perdido’ para suportar 
custos associados à prestação de serviços de transição digital com o intuito de incrementar a 
competitividade e a resiliência do setor do comércio e serviços e, assim, do próprio território 
abrangido. No quadro da preparação da referida candidatura, gostaríamos de contar com a 
sua colaboração para identificar as principais potencialidades e oportunidades de revitalização 
do ecossistema comercial e para caracterizar o perfil dos respetivos consumidores, pelo que 
tomamos a liberdade de solicitar o preenchimento deste questionário.  
  

     

      

   

 

De 25 a 28 de setembro, venha conhecer oportunidades de negócio em Marrocos  
    

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 
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à ficha de inscrição. Informações complementares e sobre como beneficiar do 
cofinanciamento do PT2020: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  

     

      

   

 

Parcerias com grupos fortemente internacionalizados fortalecem a capacidade exportadora 
da sua 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 e Tekever. Sessões de networking e colaboração com os GFI, ações 
de capacitação, workshops sobre os mercados selecionados, missões de prospeção externas e 
encontros empresariais internacionais são as atividades previstas no projeto que se 
desenvolverá até 2023. 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.  

     

      

   

 

Integre uma estratégia coletiva de promoção de produtos e serviços com elevada 
incorporação nacional  

    

A identificação pelo Selo “Portugal Sou Eu” valoriza a indústria transformadora e dos 
prestadores de serviços nacionais, pois trata-se do único selo que certifica a incorporação 
nacional dos produtos e dos serviços, com base em especificações técnicas elaboradas pelo 
IPQ. O Selo “Portugal Sou Eu” tem uma declinação para os produtos destinados à exportação, 
funcionando também como uma marca identitária da produção nacional no exterior. Quando 
adquirimos produtos ou serviços com este Selo estamos garantidamente a contribuir para 
melhorar a competitividade das empresas, a criar emprego e a contribuir para uma economia 
mais sustentável, através da redução da pegada ambiental. Destaque-se dos seus concorrentes 
e certifique os seus produtos ou serviços com o apoio da AIP. Contacte-nos: 
aip@portugalsoueu.pt ou 213 601 014  

    

      

   

 

Contamos com a sua resposta ao 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 
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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.  

    

      

   

 

• ASSOCIADOS  
   

 

Ascendum vende negócio automóvel à Litocar  
    

    

A Ascendum – um dos maiores distribuidores mundiais de máquinas e equipamentos Volvo e 
outras marcas – anunciou a venda da sua empresa Ascendum Auto, da área automóvel em 
Portugal, ao grupo Litocar, empresa especializada no setor automóvel. A Ascendum concentra 
agora todos os negócios com a mesma matriz de gestão, com orientações convergentes aos 
setores de atividade onde opera: equipamentos para construção, indústrias, infraestruturas, 
agricultura, reciclagem e transportes. Com efeitos a partir do passado dia 1 de agosto, a 
Ascendum Auto, concessionária das marcas Volvo, Mitsubishi Motors, Fuso e Maxus, passou a 
integrar os ativos de um grupo empresarial totalmente focado no negócio automóvel, com 
uma gestão profissional e com solidez financeira. A totalidade dos colaboradores vai integrar 
a nova empresa mantendo as mesmas condições e direitos.  

    

      

   

 

Rede de gás natural chega a duas mil famílias de Oliveira do Hospital  
    

A rede de gás natural chegou, em julho, à cidade de Oliveira do Hospital, podendo servir cerca 
de duas mil famílias e 12 empresas locais, para além de estar preparada para distribuir gases 
renováveis. O projeto da Beiragás, concessionária para distribuição de gás natural em 59 
concelhos da região Centro Interior, deverá atingir 30 quilómetros de rede, podendo servir 12 
empresas locais e cerca de duas mil famílias. A PRF Gas Solutions construiu a Unidade 
Autónoma de Regaseificação que serve de âncora a este projeto.  

    

      

   

 

CH Consulting define estratégia de recursos humanos do Instituto de Minerais do Suriname  
    

A consultora portuguesa CH Business Consulting volta a conquistar um concurso internacional 
na área dos recursos humanos, desta vez, no Suriname. O “Minerals Institute - HR Strategy”, 
faz parte do “Suriname Competitiveness and Sector Diversification project”, tendo como uma 
das finalidades suportar o investimento privado e a competitividade na indústria mineira. O 
projeto, que terá uma duração de 7 meses, é promovido pela República do Suriname e 
financiado pelo Banco Mundial. “Neste âmbito, a CH vai providenciar serviços de consultoria 
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para a criação do Mining Institute Suriname, incluindo a definição da estrutura organizacional, 
funções e responsabilidades, para além da elaboração de uma estratégia de desenvolvimento 
de recursos humanos,” refere Miguel Peixoto, Diretor Técnico do Projeto.  

    

      

   

 

• FISCALIDADE  
   

 

    

Planos remuneratórios: a eficiência fiscal dos benefícios salariais  
    

Ao longo dos últimos anos verificamos uma crescente preocupação na adequação dos 
benefícios a atribuir aos colaboradores em função das suas efetivas necessidades por parte 
das empresas nacionais e internacionais em Portugal. Numa escalada crescente verificamos, 
cada vez mais, a dedicação ao bem-estar dos seus colaboradores e das suas famílias. Assim, 
atendendo às especificidades e objetivos de cada empresa, notamos que é possível identificar 
as alternativas remuneratórias que correspondam ao perfil dos seus colaboradores e que 
assegurem os objetivos da empresa num panorama fiscalmente mais eficiente. Conheça a 
análise da Sociedade de Advogados Rogério Fernandes Ferreira & Associados.  
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