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• ATUALIDADE  
   

 

    

Dia 30 pode conhecer os incentivos ao investimento no Centro do país  
    

A sua empresa está localizada no Centro do país e quer saber quais os incentivos disponíveis para o 
investimento? A resposta vai ser dada no webinar sobre "O Programa Operacional do Centro 2030", que 
decorre dia 30 de novembro, às 11h, o terceiro do ciclo "Os apoios ao investimento das empresas", que a AIP 
está a realizar até ao início de dezembro. Terá como orador Jorge Brandão, Vogal Executivo do Centro 2030. 
A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. Este ciclo de webinars (aceda ao calendário) tem por objetivo 
informar as empresas sobre os incentivos ao investimento que irão estar acessíveis no próximo quadro 
comunitário de apoio (PT2030) e no EEA Grants. Já se realizaram três sessões, a primeira dedicada ao PT2030, 
de forma genérica, a segunda ao programa regional do Alentejo, e a terceira aos programas operacionais de 
Lisboa e Algarve. O ciclo inclui ainda quatro sessões com abordagens aos programas regionais dos Norte, 
Açores e Madeira, PDR, e EEA Grants.  

    

    

      

   

 

Dia 5 de dezembro pode conhecer as oportunidades de investimento e de 
parcerias no mercado do Senegal  

    

Para apresentar as oportunidades de negócio e de investimento no mercado do Senegal, a AIP realiza, dia 5 
de dezembro, das 15h às 16h30, um webinar informativo sobre aquele mercado. Na sessão serão, ainda, 
apresentadas as condições de participação e as oportunidades de negócio que estarão em evidência no 
SENCON - Salão da Construção e Habitação que irá decorrer de 23 a 25 fevereiro 2023, em Dacar. Trata-se 
de uma iniciativa no âmbito do projeto "Negócios no Mundo", cofinanciado pelo PT 2020 e assente numa 
estratégia de diversificação de mercados. A participação no webinar é gratuita, mas sujeita a inscrição. Mais 
informações: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  
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PME Connect promove parcerias para a internacionalização da sua empresa  
    

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 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.    

    

      

   

 

Registo de marcas é garantia de proteção das empresas  
    

O registo da marca é um motor essencial da economia que auxilia no crescimento, inovação e fortalecimento 
das empresas portuguesas, independentemente da sua dimensão ou setor de atividade. A proteção da marca 
permite proteger e tornar diferenciador no mercado um produto ou serviço que a empresa comercialize. De 
acordo com as estatísticas do INPI, entre janeiro e outubro deste ano foram concedidas 13.857 marcas e 
outros sinais distintivos do comércio em Portugal. A AIP dispõe de um serviço que apoia as empresas a 
preparar todo o processo de registo da marca junto do INPI ou EUIPO. Contacte-nos para obter 
esclarecimentos e para o envio de uma proposta de serviço: consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  

    

      

   

 

"Portugal Sou Eu" promove adesão ao estatuto do "Estabelecimento Aderente"  
    

A marca "Portugal Sou Eu" está também presente nos estabelecimentos de comércio a retalho, restauração 
ou grossista, através do Estatuto do "Estabelecimento Aderente". Estas entidades podem fazer parte desta 
manifestação coletiva de orgulho nacional, através de condições específicas de comercialização/utilização de 
produtos com selo "Portugal Sou Eu". A adesão ao Estatuto "Estabelecimento Aderente" é uma forma de 
diferenciação positiva face à concorrência, promovendo os valores da portugalidade e da diversidade da 
oferta nacional, para além de ser um dos canais fundamentais para a promoção dos produtos certificados com 
o selo "Portugal Sou Eu". Esta iniciativa tem por objetivo dinamizar a integração de produtos e serviços com 
o selo "Portugal Sou Eu", valorizando a oferta nacional e fomentando uma escolha informada e ponderada 
junto do consumidor". Adira a esta marca com o apoio da AIP. Contacte-nos através de: aip@portugalsoueu.pt 
ou 213 601 014  
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Junte-se à maior rede europeia de apoio às PME e usufrua de serviços gratuitos 
de apoio à internacionalização  

    

Com cerca de 500 pontos de contato espalhados em 44 países europeus, a Enterprise Europe Network 
oferece um conjunto de serviços gratuitos que apoiam as PME no seu processo de internacionalização e no 
encontro de parceiros estratégicos para a inovação e o desenvolvimento sustentado dos seus negócios. 
Destacam-se: difusão de oportunidades de negócio e apoio no encontro de potenciais parcerias comerciais, 
de produção, para transferência de tecnologia ou outras, que incentivem a cooperação e a atividade 
empresarial internacional; acesso simplificado a informação vária sobre regulamentação comunitária, novas 
medidas de política com implicação na atividade empresarial, projetos e programas de financiamento na UE 
dirigidos às PME. Em Portugal, a AIP coordena a atuação desta rede na Península de Setúbal, Médio Tejo, 
Lezíria do Tejo, Oeste e Algarve. Mais informações: EEN.Portugal@aip.pt. Aceda ao formulário de adesão.  

    

     

 

• ASSOCIADOS  
   

 

    

    

Lenobetão contribui para projeto residencial sustentável na Alta de Lisboa  
    

A Lenobetão, empresa do Grupo NOV Indústria, ficou responsável pelo fornecimento de betão pronto para 
a construção do empreendimento Jardins Altear, projeto residencial na Alta de Lisboa, composto por 10 
edifícios, e que irá disponibilizar mais de 500 novos apartamentos de tipologias T1 a T5 e diversos espaços 
comerciais. Trata-se de uma empreitada total de 15 000 m3 de betão e com um valor aproximado de 1,5 
milhões de euros. Os fornecimentos tiveram início no passado mês de agosto e irão estender-se por um ano, 
até agosto de 2023 Este projeto residencial envolve várias betonagens contínuas e diárias por parte da 
Lenobetão. Requer igualmente o controlo regular de qualidade do betão, com ensaios de resistência e de 
controlo de ar, que estão a ser realizados pelo ECLAB, um laboratório de construção civil acreditado pelo 
IPAC pertencente também ao Grupo NOV.  

    

    

      

   

 

NV-Tecnologias e Sistemas de Impressão considerada como uma das TOP 5% 
melhores PME de Portugal em 2022  

    

Pelo terceiro ano consecutivo, a NV-Tecnologias e Sistemas de Impressão foi considerada como uma das 
TOP 5% melhores PME de Portugal-2022, certificação atribuída pela SCORING, em termos de desempenho 
e solidez financeira. Esta certificação é validada cientificamente por docentes universitários doutorados em 
gestão, auditada pela BUREAU VERITAS e certificada pela ASSOFT, com o apoio da EXECUTIVE DIGEST. De 
acordo com o método ScorePME, a NV-Tecnologias e Sistemas de Impressão cumpriu uma vez mais os 
requisitos de acesso e apresentou um Índice de Desempenho e Solidez Financeira (IDS) "Excelente", 
evidenciando uma Sustentabilidade Financeira acessível apenas a 5% das PME nacionais.  
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Tucab marcou presença na Moldplás e na 3D Additive Expo  
    

Entre os dias 09 e 12 de novembro, decorreu na Exposalão (Batalha) mais uma edição da Moldplás e da 3D 
Additive Expo (a primeira feira em Portugal dedicada ao fabrico aditivo, vulgarmente conhecido pela 
impressão 3D), onde a Tucab marcou presença. Neste certame, a Tucab deu destaque ao Filamento 3D. A 
empresa é pioneira em Portugal na produção de Filamento 3D, dispondo de uma gama de filamentos para 
impressoras 3D em diversas cores produzidos em matérias-primas como ABS, EVA, PA, PLA e PETG. Além 
desta gama de produtos, os visitantes puderam conhecer todo o portefólio da Tucab que passa pela produção 
de tubos, perfis e vedantes de plástico, nomeadamente a produção de tubos para o ramo médico-hospitalar, 
cordões para cortinas para portas, tubos e perfis flexíveis ou rígidos e tubos corrugados e em helicoidal.  

   

 

     

 

• FISCALIDADE  
   

 

    

A proposta de Lei n.º 47/XV/1.ª e a criação da nova contribuição de solidariedade 
temporária (windfall profit tax) obrigatória  

    

Depois de muito se falar sobre a possibilidade de criação, em Portugal, de impostos sobre lucros 
extraordinários ou inesperados e de ter sido aprovado o Regulamento (UE) 2022/1854 do Conselho, de 6 de 
outubro de 2022, Portugal avança, agora, definitivamente com a criação deste tipo de imposto(s), através da 
Proposta de Lei n.º 47/XV/1.ª, aprovada em reunião do Conselho de Ministros. Conheça a análise da 
Sociedade de Advogados Rogério Fernandes Ferreira & Associados.  
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