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É já esta quinta-feira que pode conhecer os incentivos ao investimento em Lisboa e no 
Algarve  

    

Quais os incentivos disponíveis para o investimento das empresas de Lisboa e do Algarve? 
A resposta vai ser dada no webinar sobre "Os Programas Operacionais de Lisboa e do 
Algarve 2030", que decorre dia 24 de novembro, às 11h, é o terceiro do ciclo "Os apoios ao 
investimento das empresas", que a AIP está a realizar até ao início de dezembro. Terá como 
oradores Teresa Almeida, presidente do POR Lisboa e José Apolinário, presidente do POR 
Algarve. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. Este ciclo de webinars (aceda ao 
calendário) tem por objetivo informar as empresas sobre os incentivos ao investimento que 
irão estar acessíveis no próximo quadro comunitário de apoio (PT2030) e no EEA Grants. Já 
se realizaram duas sessões, a primeira dedicada ao PT2030, de forma genérica, e a segunda 
ao programa regional do Alentejo. O ciclo inclui ainda quatro sessões com abordagens aos 
programas regionais do Norte e Centro, Açores e Madeira, PDR, e EEA Grants.  

    

  

  
    

Dia 5 de dezembro conheça as oportunidades de investimento e de parcerias no 
mercado do Senegal  

    

Para apresentar as oportunidades de negócio e de investimento no mercado do Senegal, a 
AIP realiza, dia 5 de dezembro, das 15h 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.  

    

  

  
    

Quer saber tudo sobre segurança da informação, da privacidade e da proteção de 
dados pessoais?  

    

Com uma duração total de doze horas, distribuídas pelas manhãs dos dias 28, 29 e 30 de 
novembro, a AIP leva a cabo, em formato e-learning, a ação de formação "Fundamentos de 
gestão da segurança da informação, da privacidade e da proteção de dados pessoais". Tem 
por objetivo capacitar os participantes para conhecerem os fundamentos da gestão da 
segurança da informação, da privacidade e da proteção de dados pessoais, e enquadrarem 
e diagnosticarem o nível de maturidade da sua organização no âmbito da gestão da 
segurança da informação, da privacidade e da proteção de dados pessoais. Conheça o 
formador e o conteúdo programático. Aceda à ficha de inscrição.   
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https://mkt.aip.pt/got/88f904-8eUSie4tYOG
https://mkt.aip.pt/got/88f904-8eUSie4tYOG
https://mkt.aip.pt/got/37-ab1fdeUSie4tYOH
https://mkt.aip.pt/got/7096d8fceUSie4tYOI


Aposte nas parcerias para a 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.    

    

  

  
    

Webinar da AIP e PwC "Orçamento do Estado para 2023" esclareceu dúvidas relevantes para as 
empresas  

    

Necessidade de informação atualizada sobre o IRC e benefícios fiscais, outros impostos e 
contribuições, e o novo regime fiscal sobre criptoativos foram os principais temas 
apresentados e debatidos pelos cerca de 320 participantes no webinar "Orçamento do Estado 
para 2023" que a AIP, em parceria com a PwC, realizou dia 16 de novembro. Entre as 
questões levantadas pelos empresários destacaram-se a falta de previsibilidade fiscal, a 
continuidade de não alteração das taxas gerais de IRC e a manutenção de contribuições 
setoriais extraordinárias. A abertura ficou a cargo de Paulo Caldas, Diretor da AIP, e na 
sessão foram abordados os seguintes temas: IRS, por Luis Filipe Sousa, Diretor 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, Diretor da PwC; e Novo regime dos 
Criptoativos, por João Ochoa, Manager da PwC.  
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