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• ATUALIDADE  
   

 

    

AIP quer dinamizar operações de redimensionamento empresarial  
    

“A política fiscal não incentiva os instrumentos de redimensionamento, a cultura empresarial 
também é refratária a estes processos, as associações empresariais não privilegiam esta área, 
porque é muito difícil e, portanto, não está nas prioridades dos planos de atividades, o que não é 
o caso da AIP. Com a PwC estamos a trabalhar na proposta de dois programas do que deverá ser 
um instrumento que dinamize o redimensionamento empresarial”, anunciou José Eduardo 
Carvalho no seminário organizado pela AIP “Redimensionamento e reestruturação empresarial 
como alicerces do crescimento económico”, que decorreu dia 26 de outubro, e no qual foi 
apresentado o estudo “ Redimensionamento empresarial – análise de benchmarking 
internacional e proposta de incentivos financeiros e fiscais para o redimensionamento em 
Portugal” elaborado para a AIP pela consultora PwC.        

      

   

 

AIP recebe Presidente da República Democrática de Timor-Leste, José Ramos-Horta    
    

José Ramos-Horta, Presidente da República Democrática de Timor-Leste avista-se com 
empresários portugueses na AIP, dia 3 de novembro, no âmbito do encontro empresarial de 
negócios que a AIP está a organizar, em estreita colaboração com a Embaixada de Timor-Leste 
em Portugal. A sessão terá início às 10h, na sala dos Presidentes, no edifício sede da AIP 
(Junqueira – Lisboa). O evento tem como objetivo promover um melhor conhecimento da 
economia de Timor-Leste e as potencialidades existentes para o investimento, com destaque 
para os setores da saúde – farmacêutica e produtos hospitalares; têxtil e calçado; pescas e 
conservas; vinho e turismo. Pretende-se que seja um momento para acesso a informação 
privilegiada e networking empresarial e institucional para os empresários que já interagem com 
este mercado ou que têm esse objetivo na sua estratégia de internacionalização. Confirme aqui 
a sua presença. Mais informações: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.        
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AIP promove participação de empresas nacionais na feira de construção e habitação no Senegal  
    

O SENCON - Salão da Construção e Habitação 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. Para 
apresentar as condições de participação e as oportunidades de negócio, a AIP realiza, no próximo 
dia 9 de novembro, um webinar informativo sobre o mercado do Senegal. 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.        

      

   

 

América do Sul é a primeira região alvo: PME Connect agrega interesses na abordagem aos 
mercados internacionais  

    

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           

      

   

 

Necessita regularizar o licenciamento da atividade económica da sua PME?  
    

As PME que pretendam regularizar o exercício das suas atividades, visando o cumprimento dos 
requisitos legais aplicáveis, podem contar com apoio da AIP. No âmbito do licenciamento 
industrial e do comércio, serviços e restauração, entre outros serviços, a AIP elabora um 
diagnóstico da empresa; procede à compilação dos elementos instrutórios para o pedido de 
licenciamento da atividade; avança com a submissão do licenciamento na plataforma respetiva; 
e faz o acompanhamento do pedido até à obtenção do título de exploração/licença. Mais 
informações: licenciamento@aip.pt ou 21 360 10 20.  
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• ASSOCIADOS  
   

 

Consórcio liderado pela Bluepharma assina contrato do PRR num investimento de 30 milhões 
de euros  

    

    

A Bluepharma, líder do consórcio CiNTech - Polo Tecnológico de Inovação, Translação e 
Industrialização de Medicamentos Injetáveis Complexos – assinou, no passado dia 17 de 
setembro, o termo de aceitação das Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes para a Inovação 
Empresarial no âmbito Plano de Recuperação e Resiliência. O CiNTech pretende promover a 
criação e capacitação do primeiro Polo Tecnológico inteiramente dedicado a medicamentos 
injetáveis complexos em Portugal, num investimento global de 30 milhões de euros 
correspondente a um incentivo de cerca de 21 milhões de euros. Do consórcio fazem parte além 
da Bluepharma, a Universidade de Coimbra, o Instituto Ibérico de Nanotecnologia (INL), e três 
PME (Biotrend, JPM e Joinsteel).  

    

      

   

 

Navio World Traveller equipado por Lusocolchão e Lomm  
    

O World Traveller, novo navio oceânico do Grupo Mystic Invest, com capacidade para 200 
passageiros e 112 tripulantes, foi equipado com tapis e colchões Lusocolchão e com um auditório 
Lomm composto por 183 lugares e poltrona Lux. É o quarto navio oceânico construído 
integralmente nos Estaleiros Navais de Viana do Castelo e propriedade da Mystic Cruises, 
empresa detida pelo empresário Mário Ferreira. Este navio de expedição, de luxo, faz viagens de 
turismo maioritariamente nas zonas atlânticas do Norte e no mar Ártico. Pelas suas dimensões 
(126 metros de comprimento por 19 de boca), permite aceder e visitar locais remotos e atracar 
no centro das cidades, onde os grandes navios de passageiros não estão autorizados a entrar. 
Este é já o quarto navio da Mystic Cruises equipado em parceria com as empresas do Grupo J.J. 
Louro.  

    

      

 
   

 

Ambidata completa o 23º aniversário  
    

A Ambidata acaba de completar 23 anos de existência. Foi fundada em 1999 com o objetivo de 
desenvolver e fornecer a melhor solução de software para os laboratórios. Em 2002 lançou a 
primeira versão do software de gestão laboratorial que hoje é líder destacado no mercado 
nacional. Em 2012 avançou para o mercado espanhol no qual as suas soluções digitais foram um 
assinalável sucesso. Cinco anos depois, a Ambidata rumou à América Latina. Em 2020 já contava 
com cinco parceiros em diferentes mercados como o Brasil, Chile, Costa Rica e México. 
Atualmente, conta com mais de 40 colaboradores de formações muito diversas, como 
engenheiros químicos e do ambiente, biólogos e outras áreas das ciências, bem como 
informáticos.  
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• FISCALIDADE  
   

 

O OE 2023: Propostas Fiscais  
    

Foi apresentada na Assembleia da República, no passado dia 10 de outubro, a Proposta de Lei 
do Governo do Orçamento do Estado (O.E.) para 2023, publicada no Diário da Assembleia de 
República, e que começará a ser discutida na Assembleia da República a 25 de novembro. 
Conheça a análise da Sociedade de Advogados Rogério Fernandes Ferreira & Associados.  
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