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A sua empresa necessita de formação à medida? Temos a resposta 
que procura  

    

Competência e experiência pedagógica na conceção e desenvolvimento de 
ações de formação à medida das necessidades de cada empresa e 
formadores altamente qualificados e com uma sólida ligação ao mundo 
empresarial constituem a proposta de valor que a Consulting by AIP 
apresenta. Na formação à medida são privilegiados programas de formação 
e desenvolvimento específicos, calendarização, horários e duração da 
formação ajustados ao funcionamento e objetivo de cada empresa; e 
conteúdos focados em conhecimento. O catálogo formativo é 
permanentemente ajustado às necessidades das empresas e alinhado com 
as tendências do mercado. Apresentamos propostas nas mais diversas 
áreas de formação. Realizamos estudos de diagnóstico e planeamento 
estratégico e de avaliação e monitorização de programas e projetos 
nacionais e europeus. Estamos ao serviço das empresas. Desafie-nos: 
consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  

    

  

  

    

Já tem a ideia bem estruturada para o seu negócio? As candidaturas 
aos apoios estão prestes a abrir  

    

Está desempregado ou à procura do primeiro emprego e tem uma ideia de 
negócio financeiramente viável? Então, em breve poderá candidatar-se aos 
apoios da nova medida «Empreende XXI». Entre subsídios a fundo perdido 
e empréstimos, os apoios podem chegar a 85% dos investimentos num 
máximo de 175 mil euros. É condição que os projetos assegurem a criação 
do respetivo posto de trabalho dos destinatários promotores durante um 
período não inferior a três anos. A equipa de consultoria da AIP presta apoio 
no enquadramento e na estruturação da sua ideia de negócio. Para mais 
informações ou esclarecimento de dúvidas contacte-nos em 
consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  

    

  

  

    

América do Sul é a primeira região alvo: PME Connect facilita negócios 
nos mercados internacionais  

    

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 a América do Sul, 
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 
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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      

    

  

  

    

A sua participação no Inquérito à Atividade Empresarial contribui para 
o retrato fidedigno da economia nacional  

    

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.  

    

  

  

    

Produtos de silicone para crianças e sabonetes naturais para cabelo em 
destaque nas oportunidades de negócio da semana  

    

Acordo de fabrico de produtos de silicone para crianças (pratos, 
canecas, anéis de dentição e brinquedos) e produção de sabonetes naturais 
para cabelo são alguns dos items da lista de oportunidades de negócio 
internacionais que a AIP esta semana divulga. Têm origem, entre outros 
mercados, na Suécia, Alemanha, Áustria e França. 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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