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Delegação empresarial da AIP visita fábrica de papel com tecnologia 
de ponta da Navigator  

    

Liderada por José Eduardo Carvalho, uma delegação de 30 pessoas, composta 
por membros da Direção da AIP e empresários associados, visitou, dia 7 de julho, 
a fábrica "About the Future", uma das três e a mais recente do Complexo Industrial 
de Setúbal, pertencente à empresa The Navigator Company, bem como uma das 
unidades de Viveiros do Grupo, localizada na Herdade da Espirra, em Pegões. A 
comitiva foi recebida por Alexandre Vale, diretor do complexo fabril e Vitor Coelho, 
diretor de public affairs. Inaugurada em 2009, a unidade possui uma das maiores 
e mais sofisticadas máquinas de papel não revestido do mundo. O complexo fabril, 
que é alvo de constante investimento na eficiência operacional e no desempenho 
ambiental, é visto como uma referência a nível europeu na produção de pasta e 
papel fino não revestido. Para além da unidade "About the Future", o complexo 
inclui ainda outra fábrica de papel e uma de pasta, todas de última geração à 
escala mundial, com tecnologia de ponta. Integra uma central de cogeração e uma 
central de biomassa, pelo que a sua capacidade se estende também à produção 
de energia renovável.  

    

  

  

    

Especialistas defendem descarbonização dos transportes e 
antecipam redução das cadeias de abastecimento  

    

A redução das cadeias de abastecimento e a descarbonização dos transportes 
foram algumas das ideias consensuais assumidas durante a sessão "Os Novos 
Desafios da Logística e dos Transportes", uma iniciativa conjunta da AIP e do 
Fórum para a Competitividade, que decorreu dia 14 de julho, na sede da 
Associação. Logo na abertura desta conferência, José Eduardo Carvalho, 
presidente da Associação Industrial Portuguesa, partilhou uma preocupação com 
a plateia sobre "o que se vai passar no terminal da Bobadela, que concentra quase 
80 por cento do movimento de contentores que vêm de Sines, mas que vai ser 
deslocado do seu atual local para dar lugar às Jornadas Mundiais da Juventude, 
que vão decorrer no próximo verão". "É uma operação complexa que vai criar 
problemas às empresas e operadores que o utilizam", alertou José Eduardo 
Carvalho. A moderação deste debate esteve a cargo de José Crespo de Carvalho, 
professor do ISCTE, e o painel contou com Raúl Magalhães, presidente da 
APLOG, Pedro Galvão, do Conselho Português de Carregadores, Álvaro Fonseca, 
da Takargo, e Mário Lopes, professor do Instituto Superior Técnico, como 
oradores convidados.  

    

  

  

    

Últimas vagas para a missão empresarial a Casablanca de 24 a 27 
de julho. Venha conhecer oportunidades de negócio 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 
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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.  

    

  

  

    

É possível reforçar a capacidade exportadora da sua PME: Integre 
parcerias com grupos fortemente internacionalizados  

    

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.  

    

  

  

    

Graças ao seu contributo o Inquérito à Atividade Empresarial tem 
vindo a fazer 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.  
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