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• ATUALIDADE  
   

 

    

    

AIP recebe acreditação no âmbito da Medida Empreende XXI  
    

Na sequência da candidatura apresentada, a AIP foi credenciada pelo IEFP como Entidade Acreditada para o apoio 
aos promotores de projetos apresentados na Medida Empreende XXI. Assim, a AIP fica credenciada para o 
desenvolvimento de um conjunto de serviços de mentoria e consultoria especializada que inclui: apoio aos 
promotores, prévio à aprovação da candidatura, para a criação e estruturação de projetos no distrito de Lisboa; 
análise da viabilidade económica e financeira dos projetos apresentados pelos promotores em todos os distritos do 
país; e apoio de mentoria e consultoria especializada nos três primeiros anos de atividade da empresa para 
consolidação do projeto financiado, para os promotores sediados no distrito de Lisboa. Para mais informações ou 
esclarecimento de dúvidas contacte-nos em consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  

    

      

   

 

No PME Connect integra parcerias para a internacionalização da sua empresa com apoio do PT 2020  
    

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 as Américas 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 terão a oportunidade de consolidar parcerias e ir aos mercados com os Grupos Fortemente 
Internacionalizados Mota Engil, SONAE, Grupo Pestana, EDP e Tekever. O projeto PME Connect II é cofinanciado pelo 
PT 2020.  

    

      

   

 

PME da construção estão convidadas a expandir negócios para o Senegal e mercados limítrofes  
    

Decorre de 23 a 25 de fevereiro, em Dacar, o SENCON - Salão da Construção e Habitação 2023. A AIP, com apoio da 
embaixada de Portugal no Senegal, está a organizar a participação de empresas no pavilhão nacional. O certame é 
preferencialmente destinado a PME ligadas a materiais e sistemas de construção, máquinas de construção e 
equipamento pesado, energias renováveis, mármore, granito e cerâmica, entre outras áreas. Aceda ao Dossiê de 
Apresentação e à ficha do mercado. Saiba ainda como beneficiar do cofinanciamento do Portugal 2020: 
internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  
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A sua PME necessita de formação à medida? Temos a resposta ajustada  
    

Competência e experiência pedagógica na conceção e desenvolvimento de ações de formação à medida das 
necessidades de cada empresa e formadores altamente qualificados e com uma sólida ligação ao mundo empresarial 
constituem a proposta de valor que a Consulting by AIP apresenta. Na formação à medida são privilegiados programas 
de formação e desenvolvimento específicos, calendarização, horários e duração da formação ajustados ao 
funcionamento e objetivo de cada empresa; e conteúdos focados em conhecimento. O catálogo formativo é 
permanentemente ajustado às necessidades das empresas e alinhado com as tendências do mercado. Apresentamos 
propostas nas mais diversas áreas de formação. Realizamos estudos de diagnóstico e planeamento estratégico e de 
avaliação e monitorização de programas e projetos nacionais e europeus. Estamos ao serviço das empresas. Desafie-
nos: consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  

    

      

   

 

“Portugal Sou Eu” celebra 10 anos  
    

Comemoram-se 10 anos do lançamento do programa “Portugal Sou Eu”. Esta década só foi possível com todas as 
empresas que têm orgulho em fazerem a diferença no país e fazerem um país diferente através da afirmação da 
marca “Portugal Sou Eu”. A AIP, enquanto entidade parceira deste programa, contribui, através das suas atividades, 
para promover a competitividade das empresas e para estimular o consumo informado de produtos e serviços que 
têm incorporação nacional e criam valor em Portugal. Adira ao selo com o apoio da AIP. Contacte-nos em 
aip@portugalsoueu.pt ou 213 601 014.  

    

     

 

   

 

Têxteis com certificação GOTS e materiais de construção em destaque nas oportunidades de negócio da semana  
    

Procura de produtores de têxteis com certificação GOTS e de materiais de construção pesados, são alguns dos items 
da lista de oportunidades de negócio internacionais que a AIP esta semana divulga. Têm origem, entre outros 
mercados, na Roménia, Itália, Espanha e Áustria. Em complemento, todos os meses são colocadas na plataforma 
Enterprise Europe Network mais de 500 oportunidades de negócio internacionais. Se tiver interesse em conhecer 
estas e outras oportunidades de negócio contacte EEN.Portugal@aip.pt. Solicite apoio gratuito.  
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• ASSOCIADOS  
   

 

Fernando Silva nomeado Presidente Executivo da Siemens Portugal  
    

    

    

    

Na Siemens desde 1999, Fernando Silva é atualmente o responsável pela unidade de negócio Smart Infrastructure 
em Portugal e Espanha. Vai assumir o cargo de Presidente Executivo da tecnológica em Portugal no dia 1 de janeiro 
de 2023. O novo CEO, com 55 anos, sucede a Pedro Pires de Miranda. Com uma experiência profissional de mais de 
20 anos na multinacional alemã, Fernando Silva tem liderado, a nível nacional e global, vários projetos nas áreas da 
energia e infraestruturas, concedendo-lhe um conhecimento profundo sobre temas fundamentais, como sejam a 
transformação digital, a transição energética ou a sustentabilidade.  

    

      

   

 

Bresimar Automação no TOP 50 das Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal  
    

No âmbito da iniciativa histórica da EXAME, numa parceria com a ManpowerGroup e a AESE, de ordenar as 50 
Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal, a Bresimar Automação teve uma classificação este ano que lhe 
permitiu integrar aquele ranking. Os prémios Melhores Empresas para Trabalhar visam distinguir as organizações que 
mais se destacam pelas suas boas práticas perante os seus colaboradores e a sociedade e pela excelência da cultura 
e ambiente de trabalho. O estudo é conduzido pelo ManpowerGroup Portugal e analisa um universo de mais de 13 
mil colaboradores, sendo os resultados posteriormente analisados pela Escola de Negócios AESE.  

    

      

   

 

Rotompt distinguida com o certificado PME Líder 2022  
    

A Rotompt, Lda acaba de ser distinguida com o estatuto de PME Líder, atribuído pelo IAPMEI. Esta distinção pretende 
destacar as empresas pelas suas qualidades de desempenho, perfil de risco e solidez financeira. O estatuto PME Líder 
foi lançado pelo IAPMEI em 2008, no âmbito do Programa FINCRESCE, com o objetivo de distinguir empresas com 
perfis de desempenho superiores, conferindo-lhes notoriedade e criando-lhes condições otimizadas de financiamento 
para desenvolverem as suas estratégias de crescimento e de reforço da sua base competitiva. Especializado em 
fornecer os melhores produtos de transporte e armazenagem, oferecendo a melhor qualidade de serviços e produtos 
logísticos, o Grupo Rotom existe há mais de 40 anos, tem sede em Son, perto de Eindhoven, na Holanda, e sucursais 
na Bélgica, França, Alemanha, Áustria, Polónia, Espanha, Portugal e Dinamarca.  
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• FISCALIDADE  
   

 

    

Os novos apoios às empresas: (in)suficiências e (in)formalidades  
    

Desde o período pandémico que o Governo tem vindo, sucessivamente, não só a flexibilizar o calendário fiscal, mas, 
também, a promover mecanismos facilitadores do cumprimento voluntário das obrigações fiscais. Foram agora 
divulgados os Despachos n.º 317/2022 – XXIII e n.º 318/2022-XXIII, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 
14 e 15 de novembro, respetivamente, que vêm prever dois apoios às empresas. Conheça a análise da Sociedade de 
Advogados Rogério Fernandes Ferreira & Associados  
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