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É dia 26. AIP promove seminário “Redimensionamento e reestruturação empresarial 
como alicerces do crescimento económico”  

    

A AIP tem vindo a defender a importância do redimensionamento do tecido empresarial para 
a melhoria da sua competitividade. Como contributo para essa reflexão irá realizar no dia 26 
de outubro, pelas 17h30, no edifício sede, à Praça das Indústrias, o seminário 
“Redimensionamento e reestruturação empresarial como alicerces do crescimento 
económico”, Será apresentado um estudo sobre “Redimensionamento empresarial – análise 
de benchmarking internacional e proposta de incentivos financeiros e fiscais para o 
redimensionamento em Portugal” elaborado para a AIP pela consultora PwC, seguido de uma 
mesa redonda na qual participarão Franquelim Alves, da Europartners, Marco Fernandes, da 
SPGM, Nuno Gonçalves, do IAPMEI, e Hugo Cardoso, do Millennium BCP. Este evento é 
realizado em modelo híbrido, com a possibilidade de se assistir presencialmente ou através 
da plataforma Zoom. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição.  

    

  

  
    

Presidente da AIP diz: “Há uma excessiva preocupação com o controle e pouca com a 
execução do PRR”  

    

"A pressão política e mediática é exercida sobre o controle e não sobre os mecanismos que 
deveriam facilitar a execução do PRR. A equipa operacional do PRR tem uma carga 
excessiva de relatórios de monitorização, para uma multiplicidade de órgãos e entidades. 
Toda a gente se preocupa com o controle, quando deviam empenhar-se em criar condições 
para a aceleração e execução do PRR. Além disso, este programa expurgou qualquer 
investimento nos portos. Tem uma componente forte na expansão do metro e tem outra de 
520 milhões em acessibilidades rodoviárias, estas bem consagradas, pois fazem ligação às 
áreas de localização empresarial e nos missing links.” Esta foi a opinião de José Eduardo 
Carvalho transmitida aos participantes na sessão final do 24º congresso da Associação 
Portuguesa de Logística, que decorreu em Lisboa, dia 12 de outubro. Para o presidente da 
AIP, “o PRR foi um programa de estímulos para combater uma recessão provocada pela 
epidemia. A pandemia passou. Estamos na fase ascendente do ciclo económico, e neste 
momento, devido ao fraco grau de execução que o programa tem, vai ajudar a combater uma 
provável recessão que vai ser provocada pela crise energética e pela inflação”.  

    

  

  
    

AIP investe em unidade de produção fotovoltaica e cobre 40% do consumo  
    

No âmbito da implementação de soluções sustentáveis, a AIP prevê ter instalada e em 
funcionamento até abril de 2023 a sua unidade de produção para autoconsumo de energia 
solar fotovoltaica. Trata-se de fazer o aproveitamento das coberturas das instalações do 
edifício sede, na Praça das Indústrias, em Lisboa, com a montagem de 224 painéis solares, 
correspondendo ao total de 122 kWp de potência instalada. A esta instalação deverá 
corresponder uma produção anual estimada de 240MWh de energia verde e uma redução 
nas emissões de 86 753 kgCO2e, cobrindo de cerca de 40% do consumo anual de energia 
elétrica da AIP, o que contribuirá para a redução da fatura energética. Este investimento pode 
servir de catalisador para o desenvolvimento de uma Comunidade de Energia Renovável, 
agregando outros edifícios de comércio, serviços e hotelaria existentes na vizinhança das 
instalações da AIP. Esta decisão, em linha com esforço de aumento da sustentabilidade e 
descarbonização, não só do impacto da sua atividade enquanto associação, mas também 
decorrente da utilização das suas instalações, corporiza a concretização de uma das medidas 
do plano da AIP para atingir uma redução em 70% das suas emissões de CO2e, diretas e 
indiretas, até 2025.  
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Dia 17 de novembro pode ficar a saber como atrair e reter talentos com a cultura certa  
    

É no dia 17 de novembro, das 11h às 12h30, que vai decorrer o workshop presencial “Atrair 
e reter talentos com a cultura certa”, no edifício sede da AIP, à Junqueira. Trata-se de uma 
parceria entre a AIP e a ActionCOACH e é dirigido a empreendedores e empresários de PME, 
donos de startups, líderes de equipas e chefes de departamento. Entre outros, caberá ao 
orador, o business coach Hugo Monteiro, abordar os seguintes temas: conhecer as chaves 
para uma equipa de sucesso; como atrair talentos para a sua empresa; conhecer a fórmula 
para a mudança; entender como a nossa identidade condiciona os nossos resultados; 
perceber qual o papel do gestor e do líder na alta performance da equipa; conhecer culturas 
organizacionais que reforçam a ligação entre as pessoas; perceber como o desenvolvimento 
das pessoas deve constar do plano de ação de qualquer negócio; aumentar a produtividade 
de cada colaborador da sua empresa. Posteriormente, todos os participantes terão direito a 
uma sessão individual de diagnóstico com um especialista da área. Aceda à ficha de 
inscrição.  

    

  

  
    

PME Connect facilita abordagem aos mercados internacionais: América do Sul é a 
primeira região alvo  

    

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 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/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tYrF
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tYrG
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tYrG
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tYrQ
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tYrQ
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tXHr
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tW6w
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje1VDqk
https://mkt.aip.pt/go/7b7d7625e17297f730a3b2fb1a8f53774-f-3491aea85-1b7b2ce7eUSie16ALIeRje4tW2b

