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Explorações agrícolas e unidades agroindustriais têm apoios a fundo perdido 
para instalação de painéis fotovoltaicos  

    

Instalação de painéis fotovoltaicos para reabilitação e modernização de infraestruturas 
de aproveitamentos hidroagrícolas (até 16 de dezembro de 2022); investimentos nas 
unidades agroindustriais para aquisição e instalação de painéis fotovoltaicos com vista 
a aumentar a sustentabilidade energética das empresas de transformação e 
comercialização dos produtos agrícolas (até 24 de janeiro de 2023); e pequenos 
investimentos nas explorações agrícolas para aumentar a sustentabilidade energética 
das explorações através da produção de energia a partir de fonte renovável, 
designadamente, energia solar fotovoltaica (até 24 de janeiro de 2023) são suscetíveis 
de apoios a fundo perdido, de acordo com os anúncios de abertura de candidaturas 
recentemente abertos. Conte com apoio personalizado da AIP para mais informações 
sobre os requisitos destes avisos e para a elaboração de candidaturas: 
consultoria@aip.pt ou 21 360 10 20.  

    

  

  
    

Hoje pode conhecer o mercado do Senegal com testemunhos de quem está no 
terreno  

    

Ainda pode participar. É hoje, dia 5 de dezembro, das 15h às 16h30, que a AIP vai 
realizar um webinar informativo sobre o mercado do Senegal, que contará com o 
testemunho de duas empresas com operação naquele mercado. Ricardo Ribeiro, 
administrador da Ferpinta, e Luís Santos, coordenador de projetos na Prodesign, 
darão conhecimento das suas experiências. Nesta sessão, para além das 
oportunidades de negócio e de investimento no mercado do Senegal, serão 
apresentadas as condições de participação e as potencialidades de negócio que 
estarão em evidência no SENCON - Salão da Construção e Habitação que irá decorrer 
de 23 a 25 fevereiro 2023, em Dacar. Trata-se de uma iniciativa no âmbito do projeto 
"Negócios no Mundo", cofinanciado pelo PT 2020 e assente numa estratégia de 
diversificação de mercados. A participação no webinar é gratuita, mas sujeita a 
inscrição. Mais informações: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  

    

  

  
    

Adira ao PME Connect e integre parcerias para a internacionalização da sua 
empresa  

    

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 
as Américas 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.    
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Fundo PME reembolsa custos com patentes em 50 por cento. Apresente a sua 
candidatura até 16 de dezembro!  

    

O Fundo PME, uma iniciativa da Comissão Europeia implementada pelo Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia, é um programa de reembolso que emite 
vales para taxas relativas a patentes. Ao abrigo desta iniciativa, o pedido de uma 
patente nacional terá um custo final de 54,53 euros, ou seja, beneficia de um 
reembolso de 50 por cento. Para proteger a sua ideia ou invenção através da patente 
é necessário que (i) a invenção não seja do conhecimento público, (ii) seja uma 
solução nova para problemas técnicos específicos, e (iii) tenha aplicação industrial. A 
AIP poderá ajudar a sua empresa em todo o processo do pedido de patente, desde as 
pesquisas prévias para aferir da novidade, elaboração da documentação técnica e 
pedido, bem como da candidatura ao fundo.  Agende uma reunião para mais 
informações através de: consultoria@aip.pt ou 21 360 1000.  

    

  

  
    

Ligue-se à maior rede europeia de apoio às PME e usufrua de serviços 
gratuitos de apoio à internacionalização  

    

Com cerca de 500 pontos de contato espalhados em 44 países europeus, a Enterprise 
Europe Network oferece um conjunto de serviços gratuitos que apoiam as PME no seu 
processo de internacionalização e no encontro de parceiros estratégicos para a 
inovação e o desenvolvimento sustentado dos seus negócios. Destacam-se: difusão 
de oportunidades de negócio e apoio no encontro de potenciais parcerias comerciais, 
de produção, para transferência de tecnologia ou outras, que incentivem a cooperação 
e a atividade empresarial internacional; acesso simplificado a informação vária sobre 
regulamentação comunitária, novas medidas de política com implicação na atividade 
empresarial, projetos e programas de financiamento na UE dirigidos às PME. Em 
Portugal, a AIP coordena a atuação desta rede na Península de Setúbal, Médio Tejo, 
Lezíria do Tejo, Oeste e Algarve. Mais informações: EEN.Portugal@aip.pt. Aceda ao 
formulário de adesão.  
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