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Utilize apoios a fundo perdido para investir na descarbonização e em startups 
que contribuam para a transição climática  

    

Está aberto até 17 de fevereiro de 2023 o Aviso “Apoio à Descarbonização da Indústria”. 
É dirigido às indústrias transformadoras e extrativas. As candidaturas, para projetos até 
200 mil euros, que cumpram os critérios e condições de acesso previstas terão decisão 
final atribuída no prazo de 10 dias após a data de apresentação da mesma. Também o 
Aviso de Abertura de Concurso no âmbito da medida “Vouchers para Startups - Novos 
produtos verdes e digitais” foi alvo de republicação. Esta medida visa apoiar startups, 
sendo suscetíveis de apoio projetos que tenham como objetivos, enquadrados na 
promoção de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais, e/ou que se 
caracterizem pela utilização de Dados Abertos ou de Inteligência Artificial, com 
contributo positivo para a transição climática através da elevada eficiência na utilização 
de recursos, que permitam a redução dos impactos da poluição, que fomentem a 
economia circular, e que constituam novas soluções de produção energética. Conte 
com apoio personalizado da AIP para informações sobre os requisitos previstos e para 
a elaboração de candidaturas: consultoria@aip.pt ou 21 360 10 20.  

     
 

    

Adira ao PME Connect e integre parcerias para a internacionalização da sua 
empresa com apoio do PT 2020  

    

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 terão a oportunidade de 
consolidar parcerias e ir aos mercados com os Grupos Fortemente Internacionalizados 
Mota Engil, SONAE, Grupo Pestana, EDP e Tekever. O projeto PME Connect II é 
cofinanciado pelo PT 2020.  

     
 

    

Campanha de Natal “Portugal Sou Eu” valoriza produtos e serviços nacionais  
    

Arrancou no passado dia 1 de dezembro, e prolonga-se até dia 24, a campanha de 
Natal do “Portugal Sou Eu”, que está presente na televisão, rádio, imprensa, digital e 
publicidade exterior. A campanha tem como objetivo aumentar a notoriedade 
espontânea da marca, potenciar as vantagens do consumo do que é português e 
reforçar a perceção do valor dos produtos e serviços nacionais. “O que seria de Portugal 
sem ti?” é a assinatura desta campanha que apela ao sentimento de pertença, 
identidade e unidade. Diferencie-se do seu concorrente e seja aderente ao “Portugal 
Sou Eu”. Um selo muda tudo. Faça a sua adesão com o apoio da AIP. Contate-nos 
aip@portugalsoueu.pt ou 213 601 014.  
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Antecipe o futuro: faça formação em hidrogénio verde  
    

“Introdução às tecnologias do hidrogénio”, assim se chama a formação que a AIP leva 
a cabo, com início a 10 de janeiro e termo no dia 4 de fevereiro. Trata-se de uma ação 
pós-laboral, com um total de 28 horas. Dirige-se a técnicos e gestores de empresas das 
áreas da energia e estudantes de ciências e tecnologias e é composta por seis módulos 
teóricos de quatro horas cada, ocupando oito horas as aulas práticas em laboratório. 
Inclui uma abordagem introdutória das principais tecnologias industriais de produção 
de hidrogénio verde, com ênfase nos sistemas comerciais de eletrólise, princípios 
gerais da eletroquímica e de funcionamento de células eletroquímicas, segurança, 
diferentes tipos de equipamentos disponíveis no mercado e instalação e aplicação de 
sistemas de eletrólises. Conheça o programa. Aceda à ficha de inscrição. Mais 
informações: consultoria@aip.pt ou 213 601 209.  

     
 

    

Linha de lingerie feminina e dispositivos e equipamentos médicos em destaque 
nas oportunidades de negócio da semana  

    

Procura de fabricante têxtil para linha de lingerie feminina de marca própria, e de 
dispositivos e equipamentos médicos, são alguns dos items da lista de oportunidades 
de negócio internacionais que a AIP esta semana divulga. Têm origem, entre outros 
mercados, na Suécia, França, Alemanha e Roménia. 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.  
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