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Dia 27 de outubro saiba tudo sobre Patentes e vantagens do seu registo  
    

“Patentes: a importância de proteger as inovações” é a designação do webinar 
que a AIP, em parceria com a RCF, organiza no dia 27 de outubro das 11h00 
às 12h00. Jorge Faustino, especialista na área de Patentes e Designs na RCF 
e Agente Oficial da Propriedade Industrial será o orador e irá centrar a sua 
intervenção sobre as ferramentas existentes para a proteção da inovação e 
desenvolvimento, focando-se em especial no regime das Patentes e as 
vantagens do seu registo. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.  

    

  

  

    

Obtenha financiamento com incentivos para internacionalização via E-
Commerce  

    

Foi publicado recentemente o 1º aviso, no valor de 4,5 milhões de euros para 
2022, de um total de 23 milhões de euros, para apoiar o esforço de e-
commerce nos mercados externos até 2025. Este incentivo criado ao abrigo 
da Medida Internacionalização via E-Commerce permite às empresas obter 
financiamento para os seus projetos individuais de e-commerce internacional, 
como a criação de lojas online, adesão a marketplaces ou desenvolvimento 
de campanhas de promoção online. Os montantes de investimento elegíveis 
vão dos 10 mil aos 85 mil euros, consoante a tipologia de candidatura 
submetida. As PME podem ainda apresentar despesas relacionadas com 
aquisição de serviços de terceiros relacionados com estratégia de canais 
digitais, plataformas de gestão de conteúdos, campanhas, clientes e e-
commerce. Conte com apoio personalizado da AIP para informações 
detalhadas sobre os requisitos deste aviso e para a elaboração de 
candidaturas: consultoria@aip.pt ou 21 360 10 20.  

    

  

  

    

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

    

As PME participantes no projeto PME Connect 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 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      
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Certifique os seus produtos e serviços com o selo “Portugal Sou Eu”  
    

A marcação “Portugal Sou Eu”, através do seu selo, permite que os produtos 
e serviços que criam valor em Portugal sejam reconhecidos por toda a cadeia 
de valor da economia e pelo consumidor facilitando um potencial aumento de 
vendas. Certificar os produtos e serviços com a marcação “Portugal Sou Eu” 
é destacar a sua empresa da concorrência. Se ainda não aderiu, certifique os 
seus serviços com o apoio da AIP. Contacte-nos através de 
aip@portugalsoueu.pt ou 213 601 014.  

    

  

  

    

Móveis de escritório em madeira e produtos químicos para a indústria 
em  
destaque nas oportunidades de negócio da semana  

    

Contrato de fornecimento de móveis/peças de madeira para móveis de 
escritório e produtos químicos especializados para vários setores industriais 
são alguns dos items da lista de oportunidades de negócio internacionais que 
a AIP esta semana divulga. Têm origem, entre outros mercados, na Grécia, 
Finlândia, Dinamarca e Espanha. 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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