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• ATUALIDADE  
   

 

    

    

É dia 22, na AIP: Seminário "Contencioso Tributário e Arbitragem Fiscal para Empresas"   
    

Rogério Fernandes Ferreira, sócio e fundador da RFF Advogados, especialista em direito fiscal e antigo 
secretário de Estado dos Assuntos Fiscais será o orador no seminário "Contencioso Tributário e 
Arbitragem Fiscal para Empresas”, uma parceria entre a AIP e a RFF Advogados, a decorrer dia 22 de 
fevereiro, das 10h às 12h30, na sede da associação, na Praça das Indústrias, em Lisboa. Esta iniciativa tem 
por objetivo proporcionar aos participantes uma visão global e atualizada do contencioso tributário e da 
arbitragem fiscal e desenvolver competências específicas no domínio dos meios processuais e 
procedimentais tributários e das garantias dos contribuintes. Conheça o programa e aceda à ficha de 
inscrição.  

    

      

   

 

Está no desemprego e pretende criar a sua própria empresa? Conte com apoio técnico gratuito  
    

Os desempregados podem usufruir de apoio para a criação da sua empresa no âmbito do Programa de 
Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego. A AIP presta, gratuitamente, apoio técnico 
prévio à aprovação dos projetos e posterior apresentação junto do IEFP. Este apoio tem início na conceção 
e estruturação da ideia, incluindo elaboração de planos de investimento e de negócio. A consolidação dos 
projetos aprovados, nos dois primeiros anos de atividade, é igualmente alvo de acompanhamento da 
execução e consultoria por parte da AIP. Em 2022, foram cerca de 70 as candidaturas de iniciativas 
empresariais aprovadas, submetidas pela AIP na área metropolitana de Lisboa. Solicite mais informações: 
consultoria@aip.pt ou 213 601 013.   

    

      

   

 

AIP promove programa “Portugal Sou Eu” nas Termas de São Pedro do Sul  
    

A AIP, em parceria com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, vai realizar, no próximo dia 2 fevereiro, 
nas Termas de São Pedro do Sul, um evento de sensibilização e divulgação do programa “Portugal Sou 
Eu”. A sessão decorre entre as 15h e as 17h30 e inclui uma visita às Termas, uma mesa redonda com o 
tema “Criar valor e produzir português”, que contará com os testemunhos da própria estância termal e 
da empresa Amor Luso, uma intervenção sobre “O Papel das Autarquias no Desenvolvimento Sócio-
Económico dos seus Concelhos”, e um momento de degustação de produtos regionais. A participação é 
gratuita, mas sujeita a inscrição. O programa “Portugal Sou Eu” foi lançado em dezembro de 2012 pelo 
Governo para dinamizar a competitividade das empresas, promover o equilíbrio da balança comercial, 
combater o desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da economia. É um programa dirigido 
ao setor Primário, Indústria, Serviços, Artesanato, Comércio a Retalho e por Grosso, Restauração e 
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Alojamento com Restauração, que sinaliza, através da atribuição do selo “Portugal Sou Eu”, os produtos 
e serviços que geram valor no país. Informações complementares: aip@portugalsoueu.pt ou 213 601 
014.   

    

      

   

 

PME Connect permite abordar mercados internacionais com o apoio da EDP, SONAE, Grupo Pestana, 
Mota Engil e Tekever  

    

Aproximam-se as duas primeiras ações do projeto PME Connect II: dia 7 de fevereiro com a realização dos 
Activation Labs sobre alianças estratégicas, que incluem sessões de partilha de boas práticas e ativação 
de sinergias entre Grupos Fortemente Internacionalizados (GFI) e as PME participantes, e sessões 
pragmáticas e evolutivas, em formato workshop, promovendo, em paralelo, o estabelecimento de 
contacto e networking entre PME e GFI e, ainda, a capacitação das empresas participantes com base na 
experiência de internacionalização dos GFI. A segunda ação está marcada para dia 15 de fevereiro, com a 
concretização da Business Across Borders Summit, que consiste em workshops e networking, concebidos 
para promover e criar conexões internacionais. A edição Américas do Business Across Borders Summit 
reúne players de Portugal, EUA, Canadá, México, Colômbia, Brasil e Chile. Através de uma plataforma 
online, empresários terão oportunidade de participar, virtualmente, em workshops, mesas redondas e 
expandir a sua rede de contactos internacional. Pode desde já formalizar a inscrição. Consulte a síntese 
do projeto e aceda à ficha de adesão. Mais informações: editen@aip.pt ou 213 601 055.   

    

      

   

 

Quer conhecer as “Soluções Web3 para o Mundo Empresarial”?  
    

“Soluções Web3 para o Mundo Empresarial”, assim se designam as sessões formativas dedicadas ao 
espaço da Web3, desenhadas pela AIP. Em formato e-learning, vão decorrer nos dias 7, 9, 14 e 16 de 
fevereiro, das 10h às 13h, nas quais se pretende apresentar as mais-valias da aplicação da tecnologia 
blockchain em ambiente empresarial; demonstrar a relevância da indústria Web3 através de diversos 
casos de uso; e capacitar a audiência num dos principais pilares da Revolução 4.0. Os temas das sessões, 
apresentados por convidados especialistas, são: Web3, Tokenização e DAOs e o seu impacto na vida e na 
organização das empresas; O Metaverso e AR, Mitos & Oportunidades; NFTs Business Cases; e Open Web3 
Day. Estes seminários contam com a curadoria da Bloq4u, e os apoios da Associação Portuguesa de 
Blockchain – APBC, Instituto New Economy e OffChain Lisbon. Conheça o programa. Aceda à ficha de 
inscrição.   
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Dia 7, conheça os apoios à proteção de marcas, desenhos e patentes  
    

“Fundos Europeus de Apoio à Proteção de Marcas Desenhos e Patentes” é a designação do webinar que 
a AIP leva a cabo, no dia 7 de fevereiro, das 11h30 às 13h. Elsa Canhão, agente oficial de propriedade 
industrial da RCF PI, será a oradora. Irá abordar os seguintes temas: a importância da proteção dos ativos 
de Propriedade Industrial; apoios disponíveis do SME Fund da EUIPO, e abrangência, funcionamento e 
requisitos dos mesmos. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.  

    

     

 

   

 

Produtos têxteis e rodas para bicicletas em destaque nas oportunidades de negócio da semana  
    

Têxteis em PVC, couro e outras matérias-primas utilizadas em tecidos para o ramo automóvel, 
estofamentos e móveis; tecidos e produtos têxteis naturais; e rodas de 10" e 12,5" para bicicletas; são 
alguns dos items da lista de oportunidades de negócio internacionais que a AIP esta semana divulga. Têm 
origem, entre outros mercados, na Alemanha, Itália, França e Polónia. 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.  

    

     

 

• ASSOCIADOS  
   

 

    

    

    

Efacec ganha contrato para conceção e construção da Central de Produção de Biogás Mönsterås na 
Suécia  

    

A Efacec assinou um importante contrato com a Sueca Scandinavian Biogas Mönsterås, uma subsidiária 
da Scandinavian Biogas Fuels International AB, reforçando, assim, a sua presença no mercado 
escandinavo. O projeto ganho consiste na conceção, fornecimento, montagem, testes e entrada em 
funcionamento da Central de Produção de Biogás de Mönsterås. A Efacec participa numa joint venture 
com a empresa de construção sueca Multibygg Sydost AB para a execução do contrato. O âmbito da Efacec 
corresponde a mais de 30 milhões de euros, o equivalente a 66% da sua participação no valor global do 
contrato, cabendo a restante parte ao parceiro sueco.   

    

      

   

 

BV lança certificação dedicada ao hidrogénio renovável  
    

O Bureau Veritas desenvolveu uma estrutura de certificação holística para o hidrogénio renovável, 
apoiando assim o crescente setor das energias renováveis e acelerando a transição energética. Esta 
estrutura proporciona transparência para fomentar o investimento na produção e comercialização de 
hidrogénio, abrindo o caminho para alcançar um consenso global relativamente às normas de hidrogénio 
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e ao seu cumprimento. O Bureau Veritas realizará uma avaliação do ativo de produção de hidrogénio 
renovável em relação aos critérios do ESG, aos processos de segurança e às emissões de gases com efeito 
de estufa. Avaliará também a energia renovável que é utilizada para alimentar o eletrolisador. Será 
emitido um certificado, se todos os requisitos tiverem sido cumpridos.   

    

      

   

 

Asfertglobal atinge novo recorde de vendas em 2022  
    

A Asfertglobal, multinacional portuguesa especializada no desenvolvimento e comercialização de 
biofertilizantes, bioestimulantes e produtos de biocontrol, manteve o seu ritmo de crescimento, 
terminando o ano 2022 com o aumento de 35% no volume de negócios em relação ao ano anterior, e um 
aumento em 20% do número de trabalhadores, não só em Portugal, como também no México e em 
Espanha. Durante o ano 2022, a Asfertglobal reforçou a sua posição no panorama nacional e internacional 
com o aumento de vendas em mercados determinantes para a agricultura mundial, como Estados Unidos, 
México, Turquia, África do Sul, França, Itália e Portugal.   

    

     

 

• FISCALIDADE  
   

 

    

O OE 2023: Alterações Fiscais  
    

A Lei n.º 24-D/2022, que aprova o Orçamento do Estado para o ano de 2023, foi publicada em Diário da 
República n.º 251/2022, 2.º Suplemento, Série I de 2022-12-30, e entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 
2023. Conheça as alterações fiscais que foram aprovadas por esta Lei. Uma análise da Sociedade de 
Advogados Rogério Fernandes Ferreira e Associados.   
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