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• ATUALIDADE 
   

 

    

Roteiro do Hidrogénio passa por Santarém, Porto e Torres Vedras  

    

Até ao final do mês vão decorrer mais três sessões do Roteiro do Hidrogénio: Santarém, dia 
20, Porto, dia 22 e Torres Vedras, dia 29. Uma organização conjunta da AIP, do Instituto 
Politécnico de Portalegre e da Academia para o H2, o Roteiro do Hidrogénio tem por objetivo 
promover uma política industrial em torno do hidrogénio verde, qualificando-o como uma das 
principais soluções para a descarbonização da economia. Dirigidas a empresas, autarquias, 
instituições de ensino superior, técnicos, estudantes e outros agentes do território e visando 
valorizar o seu conhecimento no âmbito de sistemas e tecnologias relacionadas com o 
hidrogénio verde e a sustentabilidade energética, estas sessões contarão com a participação 
de especialistas nacionais e internacionais, mas também de empresas que expõem e divulgam 
as suas experiências no domínio do desenvolvimento e da aplicação em contexto empresarial 
de sistemas e tecnologias relacionadas com o hidrogénio verde. Ficha de inscrição para 
Santarém. Ficha de inscrição para Porto. Ficha de inscrição para Torres Vedras. 
       

      

   

 

Dia 22 de setembro está convidado para ficar a saber tudo sobre o novo regime geral de 
proteção de denunciantes de infrações  

    

“Regime de Proteção de Denunciantes de Infrações” é a designação do webinar que a AIP, em 
parceria com a Sociedade de Advogados Morais Leitão, realiza dia 22 de setembro, das 11h 
às 13h. A cargo de Duarte Santana Lopes e de Maria João da Luz estarão todos os 
esclarecimentos sobre a Lei n.º 93/2021, de 20 de dezembro, em vigor desde 18 de junho. 
Tipos de infrações, quadro sancionatório e obrigações das empresas que empreguem 50 ou 
mais trabalhadores serão alguns dos temas abordados. Acesso gratuito, mas sujeito 
a inscrição. 
       

      

   

 

 

 

 

 

https://mkt.aip.pt/got/-db9-c99eUSie4tXxw
https://mkt.aip.pt/got/4a6cdf-1eUSie4tY0x
https://mkt.aip.pt/got/20932150eUSie4tY0y
https://mkt.aip.pt/got/8c9418f5eUSie4tY0z
https://mkt.aip.pt/got/5d40c-9-eUSie4tY0A
https://mkt.aip.pt/got/204c4488eUSie4tY0B
https://mkt.aip.pt/got/204c4488eUSie4tY0B
https://mkt.aip.pt/got/f902-3f-eUSie4tY0C
https://mkt.aip.pt/got/2b9bcc24eUSie4tY0D
https://mkt.aip.pt/got/6571aba7eUSie4tY0F
https://mkt.aip.pt/got/6571aba7eUSie4tY0F
https://mkt.aip.pt/got/-9dab-2beUSie4tXTN


 

De 25 a 28 de setembro faça parte da delegação empresarial a Marrocos  

    

De 25 a 28 de setembro, Casablanca é o destino para PME nacionais que queiram iniciar ou 
expandir negócios no 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 à ficha de inscrição. Informações complementares e sobre 
como beneficiar do cofinanciamento do PT2020: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173. 

   

 
  

      

   

 

Investimentos para exportações online dispõem de incentivos  

    

Foi publicado recentemente o 1º aviso, no valor de 4,5 milhões de euros para 2022, de um total 
de 23 milhões de euros, para apoiar o esforço de e-commerce nos mercados externos até 2025. 
Este incentivo criado ao abrigo da Medida Internacionalização via E-Commerce permite às 
empresas obter financiamento para os seus projetos individuais de e-commerce internacional, 
como a criação de lojas online, adesão a marketplaces ou desenvolvimento de campanhas de 
promoção online. Os montantes de investimento elegíveis vão dos 10 mil aos 85 mil euros, 
consoante a tipologia de candidatura submetida. As PME podem ainda apresentar despesas 
relacionadas com aquisição de serviços de terceiros relacionados com estratégia de canais 
digitais, plataformas de gestão de conteúdos, campanhas, clientes e e-commerce. Conte com 
apoio personalizado da AIP para informações detalhadas sobre os requisitos deste aviso e para 
a elaboração de candidaturas: consultoria@aip.pt ou 21 360 10 20.       

      

   

 

Saiba como aceder aos apoios a fundo perdido para indústrias com utilização intensiva 
de gás  

    

O Programa “Apoiar Indústrias Intensivas em Gás” tem por objetivo ajudar a liquidez das 
empresas mais afetadas pelos aumentos excecionalmente acentuados do preço do gás natural, 
através de um incentivo a fundo perdido que facilite a continuidade da atividade económica e a 
preservação das capacidades produtivas e do emprego. Este programa destina-se às 
empresas com utilização intensiva de energia. Os apoios são atribuídos sob a forma de 
subvenção não reembolsável, sendo aplicada uma taxa de apoio de 30% sobre o custo elegível. 
Para mais informações e preparação de candidatura: consultoria@aip.pt ou 213 601 020. 
      

      

   

 

 

 

https://mkt.aip.pt/got/38030516eUSie4tY0H
https://mkt.aip.pt/got/4ac077-feUSie4tWWN
https://mkt.aip.pt/got/4ac077-feUSie4tWWN
https://mkt.aip.pt/got/5689a81feUSie4tVZX
https://mkt.aip.pt/got/6725166feUSie4WRX
https://mkt.aip.pt/got/7d-b8302eUSie4tY0I
https://mkt.aip.pt/got/df0d85a8eUSie4qIUP
https://mkt.aip.pt/got/156-c079eUSie4tY0J
https://mkt.aip.pt/got/156-c079eUSie4tY0J
https://mkt.aip.pt/got/df0d85a8eUSie4qIUP


Abordar mercados com apoio de grupos fortemente internacionalizados  

    

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. 
      

      

   

 

A sua resposta certifica os resultados do Inquérito à Atividade Empresarial  

    

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. 
      

      

   

 

• ASSOCIADOS 
   

 

Fábrica Secil-Outão recebe certificação Bronze do Concrete Sustainability Council  

    

    

A fábrica Secil-Outão acaba de receber a certificação Bronze do Concrete Sustainability 
Council (CSC). Numa avaliação que engloba a atuação sustentável da fábrica ao nível da 
gestão financeira e ambiental e o impacto social e económico, a fábrica da Secil obteve uma 
classificação de 65.88 pontos percentuais, destacando-se a classificação parcial de 93.33 
pontos percentuais relativa à responsabilidade social. Esta certificação vai ao encontro do 
compromisso da Secil em acompanhar as tendências e diretrizes internacionais na área da 
sustentabilidade. O CSC promove uma produção responsável de betão, certificando fábricas 
que atuem (ao longo de toda a cadeia de valor) de forma sustentável. Com o objetivo de 
informar e demonstrar a potencialidade do betão enquanto material de construção para um 
futuro mais verde, promove um sistema de certificação global, que engloba a produção de 
cimento, o fornecimento de agregados e a produção de betão.      

      

   

 

Planimolde reconhecida pelo Infarmed como fabricante de dispositivos médicos  

    

https://mkt.aip.pt/got/1f61683-eUSie4tY0K
https://mkt.aip.pt/got/2d4c9474eUSie4tXHr
https://mkt.aip.pt/got/9b440a8ceUSie4tW6w
https://mkt.aip.pt/got/92--c6f1eUSie1VDqk
https://mkt.aip.pt/got/-8687-70eUSie4tY0L
https://mkt.aip.pt/got/7d02d892eUSie4tWWQ
https://mkt.aip.pt/got/fa989fafeUSie4tY0M
https://mkt.aip.pt/got/20a5b393eUSie4tY0N
https://mkt.aip.pt/got/310dc43beUSie4tY0O


Na sequência de pedido efetuado em setembro de 2021, a Planimolde foi licenciada pelo 
Infarmed para a produção de dispositivos médicos. Em plena crise pandémica mundial a 
Planimolde apostou na I&D, alargando a sua área de atuação ao iniciar vários projetos de 
desenvolvimento de produtos na área da saúde e covid 19, incluindo tubos para colheitas com 
zaragatoa ou fases de extração de DNA de método analítico, tanto de utilização no âmbito da 
pandemia, como de controlo ambiental. Fundada em 1978, na Marinha Grande, a Planimolde 
é uma empresa referência no fabrico de moldes e de peças plásticas. 

    

      

   

 

Fravizel apresenta nova linha de máquinas móveis para pedreiras na Marmomac 2022  

    

A Fravizel vai estar presente na feira Marmomac 2022, de 27 a 30 de setembro, em Verona, 
Itália, onde apresentará a nova linha de máquinas móveis para pedreiras. A nova linha mobile 
é constituída por máquinas de fio e de perfuração autónomas sobre rastos ou rodas com várias 
posições, permitindo o posicionamento mais desejável de alcance de corte. A Fravizel é uma 
empresa de engenharia metalomecânica com 36 anos de história. Desenvolve e fabrica 
equipamentos de terraplenagem e máquinas para pedreiras, floresta e indústria em geral.      

      

• FISCALIDADE 
   

 

    

Os benefícios fiscais da Zona Franca da Madeira e a decisão da comissão europeia 
(desenvolvimentos recentes)  

    

Foi conhecida a decisão integral da Comissão Europeia referente ao regime de auxílios 
concedidos a empresas na Zona Franca da Madeira - Regime III, que considera que foram 
concedidos auxílios ilegalmente, por falta de preenchimento dos pressupostos inerentes aos 
benefícios fiscais em causa, demandando no Estado Português a obrigação de proceder à 
recuperação dos valores concedidos indevidamente e consequentes juros. O Estado Português 
iniciou o procedimento de notificação dos auxílios tidos por indevidamente concedidos e a 
serem reembolsados. Conheça a análise da Sociedade de Advogados Rogério Fernandes 
Ferreira & Associados. 
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