
 

     

 

DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO                                                                 11 julho 2022  
    

  

  

    

Dia 14 de julho venha conhecer “Os Novos Desafios da Logística e dos 
Transportes”  

    

“Os Novos Desafios da Logística e dos Transportes” é o tema da 2ª sessão dos encontros 
empresariais “Os novos desafios. Uma Perspetiva Empresarial”. Vai decorrer 
presencialmente dia 14 de julho, às 17h00, na Sala dos Presidentes, no edifício sede da 
Associação Industrial Portuguesa, à Junqueira, e conta com a participação de Raúl Magalhães, 
presidente da Associação Portuguesa de Logística, de Pedro Galvão, presidente do Conselho 
Português de Carregadores, de Álvaro Fonseca, diretor-geral da Takargo, e de Mário Lopes, 
professor do Instituto Superior Técnico. A moderação estará a cargo de Crespo de Carvalho, 
professor catedrático do ISCTE. A iniciativa é uma organização conjunta da AIP e do Fórum 
para a Competitividade. Participação gratuita, mas sujeita a inscrição.  

    

  

  

    

Últimas inscrições: os ateliers de férias sobre empreendedorismo decorrem de 
18 a 22 de julho   

    

Os ateliers de férias da AIP “Quando eu for grande – O mundo das empresas” estão de volta 
e destinam-se aos jovens dos 8 aos 14 anos. Durante uma semana, a sede da AIP, à Junqueira, 
em Lisboa, passa a ser o “local de trabalho” destes jovens que vão desenvolver competências 
empreendedoras: autonomia, iniciativa, risco, criatividade e trabalho em equipa, recorrendo 
a aprendizagens ativas e criativas. De 18 a 22 de julho, vão desfrutar de uma semana 
inesquecível. Associados da AIP beneficiam de desconto. Aceda ao vídeo. Conheça o 
programa. Inscrições aqui! Mais informações: mvieira@aip.pt ou 213 601 123/73.   

    

  

  

    

De 24 a 27 de julho decorre a missão empresarial a Casablanca. Conte com apoio 
para iniciar ou expandir negócios em Marrocos  

    

De 24 a 27 de julho, Casablanca é o destino para PME nacionais que queiram exportar para 
Marrocos. Esta missão empresarial, organizada em parceria entre a AIP e a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Marroquina, 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. Saiba qual o programa 
e requisitos. Aceda à ficha de inscrição. Informações complementares e sobre como 
beneficiar do cofinanciamento do PT2020: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.  

    

  

  

    

https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8B
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8B
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX4b
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8R
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8R
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tWsn
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tWso
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tWsp
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4sfGL
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8z
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8z
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tWWN
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX1L
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX1L
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX1M
https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4WRX


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

    

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.  

    

  

  

    

Estudo aponta para necessidade de incentivos financeiros e fiscais para o 
redimensionamento empresarial  

    

A AIP em parceria com a PwC, no âmbito do projeto “Soluções de Financiamento para 
Pequenas e Médias Empresas”, está a desenvolver uma análise dos instrumentos para o 
redimensionamento empresarial. Estes mecanismos passam por linhas especiais de 
financiamento assim como por incentivos financeiros e fiscais às empresas. No benchmarking 
internacional realizado foram inventariados os apoios existentes em diversos países da 
Europa, Estados Unidos da América e Ásia. A conclusão extraída até à atual fase é que são 
necessários estímulos financeiros e fiscais para que as PME sintam vantagem em crescer por 
via de fusões e aquisições.  

    

  

  

    

      

  

  

     

 
 

https://mkt.aip.pt/go/dac75009e5-924f20f--41bd50d2f3a6b41f1f12cea85-1b7b2ce7eUSie13VWCeMAe4tX8A
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