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Indústrias com utilização intensiva de gás têm acesso a incentivo a 
fundo perdido   

    

O Programa "Apoiar Indústrias Intensivas em Gás" tem por objetivo apoiar 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.  

    

  

  

    

AIP faculta novo serviço de consultoria para reestruturações e 
redimensionamento empresarial  

    

A AIP disponibiliza um novo serviço de apoio às reestruturações e 
redimensionamento empresarial. Esta consultoria é consubstanciada num 
pré-diagnóstico estratégico e no apoio no reforço da estrutura de capital, na 
obtenção de financiamento para a consolidação do capital, na reestruturação 
empresarial e na gestão das empresas. Visa também o eventual 
redimensionamento da empresa no sentido de garantir o crescimento da sua 
competitividade internacional, nomeadamente através de ações de 
procurement e seleção de parceiros para o estabelecimento de alianças 
estratégicas ou processo de fusão ou aquisição. Para mais informações 
consulte a unidade de consultoria da AIP ( www.consultingbyaip.pt) 
através do telefone 213601021 ou em consultoria@aip.pt.  

    

  

  

    

De 25 a 28 de setembro, venha conhecer o seu parceiro de negócio em 
Marrocos  

    

De 25 a 28 de setembro, Casablanca é o destino para PME nacionais que 
queiram exportar para o 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.  
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Integrar parcerias com grupos fortemente internacionalizados fortalece 
a capacidade exportadora das PME  

    

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, Tekever, Sogrape, Outsystems e Farfetch. Workshops 
sobre os mercados selecionados, ações de capacitação, sessões de 
networking e colaboração com os GFI, missões de prospeção externas e 
encontros empresariais internacionais são as atividades previstas no projeto 
que se desenvolverá até 2023. Estão já agendadas as sessões de 
networking e capacitação de julho a outubro. 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.  

    

  

  

    

Contamos com a sua participação no Inquérito à Atividade Empresarial 
2022  

    

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.  
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