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AIP disponibiliza informação sobre incentivos às PME via WhatsApp  
    

A Unidade de Consultoria da AIP passou a disponibilizar toda a informação sobre 
sistemas de incentivos através de um grupo de WhatsApp denominado 
Infoincentivos, disponível mediante adesão pelo número 968 874 647. Com a 
adesão gratuita a este grupo, recebe toda a informação sobre os incentivos 
disponíveis às empresas através dos mecanismos financeiros do PRR, PT2030 e 
EEA Grants Portugal, entre outros. Informações complementares em: 
consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  

    

  

  

    

De 25 a 28 de setembro, faça parte da missão empresarial a 
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.  

    

  

  

    

Integre parcerias com grupos fortemente internacionalizados e 
robusteça a capacidade exportadora da sua 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.  

    

  

  

    

Certifique os serviços da sua PME com o selo "Portugal Sou Eu"  
    

Numa economia onde os serviços assumem um peso importante, a marcação 
"Portugal Sou Eu", através do seu selo, permite que os serviços que criam valor 
em Portugal sejam reconhecidos por toda a cadeia de valor da economia e pelo 
consumidor facilitando um potencial aumento de vendas. Certificar os serviços 
com a marcação "Portugal Sou Eu" é destacar a sua empresa da concorrência. 
Do total de empresas de serviços, as que mais aderem ao selo "Portugal Sou Eu" 
estão ligadas às atividades administrativas, consultoria e imobiliárias. Se ainda 
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não aderiu, certifique os seus serviços com o apoio da AIP. Contacte-nos através 
de aip@portugalsoueu.pt ou 213 601 014.  

    

  

  

    

É com o seu contributo que o Inquérito à Atividade Empresarial 2022 
faz o retrato fidedigno da economia nacional  

    

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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