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Utilize apoios a fundo perdido para investir na descarbonização da sua indústria  
    

Está aberto até 31 de janeiro de 2023 o Aviso "Apoio à Descarbonização da Indústria". É dirigido 
às indústrias transformadoras e extrativas. As candidaturas que cumpram os critérios e condições 
de acesso previstas terão decisão final atribuída no prazo de 10 dias após a data de apresentação 
da candidatura. São passiveis de candidatura processos e tecnologias de baixo carbono na 
indústria; adoção de medidas de eficiência energética na indústria; e incorporação de energia de 
fonte renovável e armazenamento de energia. O apoio será de 55% do investimento elegível, mas 
as médias empresas podem contar com um acréscimo de mais dez pontos percentuais e as 
pequenas empresas mais 20 pp. Por outro lado, há uma majoração acrescida de mais dez pontos 
percentuais para as indústrias do Norte, Centro, Alentejo, Açores e Madeira. 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.   

    

  

  
    

Esta quarta-feira acompanhe o webinar "Orçamento do Estado para 2023" com análise de 
assuntos relevantes para as empresas  

    

É já esta quarta-feira, dia 16 de novembro, das 10h30 às 12h15, que a AIP, em parceria com a 
PwC, vai realizar o webinar "Orçamento do Estado para 2023". Com abertura a cargo de Paulo 
Caldas, Director da AIP, na sessão serão abordados os seguintes temas: IRS, por Luis Filipe 
Sousa, Director da PwC; IRC e Benefícios Fiscais, por Francisco Raposo de Magalhães, Senior 
Manager da PwC; Instrumentos de Negociação Coletiva, por Levi França Machado, Associado 
Principal da CCR Legal; Outros Impostos e Contribuições, por Filipe Maciel, Director da PwC; e 
Novo regime dos Criptoativos, por Rodrigo Domingues, Partner da PwC. Haverá um período para 
respostas às questões colocadas. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.   

    

  

  
    

Conheça as potencialidades do mercado do Senegal e participe na feira de construção e 
habitação SENCON  

    

Para apresentar as oportunidades de negócio e de investimento no mercado do Senegal, a AIP 
realiza, dia 24 de novembro, das 14h30 às 16h30, um webinar informativo sobre aquele mercado. 
Na sessão serão, ainda, apresentadas as condições de participação e as oportunidades de 
negócio que estarão em evidência no SENCON - Salão da Construção e Habitação, em Dacar. A 
participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. Mais informações: internacionalizacao@aip.pt 
ou 213 601 173. O certame irá decorrer de 23 a 25 fevereiro 2023, em Dacar, no Senegal. A AIP, 
com a colaboração da Delegação da AICEP no Senegal, está a organizar a participação de 
empresas num pavilhão nacional naquela feira. O certame é preferencialmente destinado a 
empresas ligadas a materiais e sistemas de construção, máquinas de construção e equipamento 
pesado, energias renováveis, mármore, granito e cerâmica, entre outras áreas. Saiba como 
beneficiar do cofinanciamento do Portugal 2020 e conheça um mercado com um crescimento 
estimado superior a 6%, em 2022.   

    

  

  
    

É já dia 16: webinar "Qualidade e Formação a Distância – Desafios e Perspetivas"  
    

Esta quarta-feira, dia 16, às 11h, vai decorrer o webinar "Qualidade e Formação à Distância – 
Desafios e Perspetivas". Trata-se de uma iniciativa da AIP em parceria com a Associação 
Profissional de Formadores e com a Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. A 
abertura da sessão será feita por Jorge Gaspar, diretor da Consulting by AIP, e os oradores serão 
Nuno Queiroz de Andrade, presidente da direção da Associação Profissional de Formadores, e 
Ana Margarida Ferreira Abreu, chefe de Divisão de Planeamento e Auditorias da DGERT. Seguir-
se-á um período de debate. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.   

    

https://mkt.aip.pt/got/600f5686eUSie4tYJ7
https://mkt.aip.pt/got/c64986eUSie4tXxy
https://mkt.aip.pt/got/ba827adaeUSie4tYJ8
https://mkt.aip.pt/got/ba827adaeUSie4tYJ8
https://mkt.aip.pt/got/900292baeUSie4tYAu
https://mkt.aip.pt/got/56443010eUSie4tYJ9
https://mkt.aip.pt/got/56443010eUSie4tYJ9
https://mkt.aip.pt/got/3c-4118eUSie4tYJa
https://mkt.aip.pt/got/-4ca9125eUSie4tWwL
https://mkt.aip.pt/got/-049a88aeUSie4tYJb
https://mkt.aip.pt/got/50a95f8beUSie4tYzX


  

  
    

Acelere na internacionalização da sua empresa com o PME Connect  
    

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.    

    

  

  

    

      

 

https://mkt.aip.pt/got/b11b6286eUSie4tYJc
https://mkt.aip.pt/got/8-006b89eUSie4tXHr
https://mkt.aip.pt/got/6-b1--3feUSie4tW6w
https://mkt.aip.pt/got/a42bf79beUSie4tYzl
https://mkt.aip.pt/got/6-96cf-7eUSie4tYJl

