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Dia 28 de setembro empresas do PME Connect II têm sessão de dinamização  
    

A fim de dar sequência às ações de promoção internacional, junto dos Grupos 
Fortemente Internacionalizados e dos mercados, as empresas inscritas no projeto PME 
Connect II terão uma sessão de dinamização no dia 28 de setembro, pelas 10h, no 
edifício sede da AIP, em Lisboa. A abertura está a cargo de Paulo Caldas, da AIP, a 
que se seguirá a apresentação e entrega de credenciais de acesso e manual de 
utilização da Plataforma Projeto PME Connect II, pela empresa Market Access. O ponto 
seguinte do programa, Estruturação Geral dos Market Guides, será da 
responsabilidade da Deloitte. Por último, a Market Access e a Deloitte farão a 
apresentação das atividades na América do Sul (Activation Lab, Workshop de Mercado, 
Fórum Empresarial e Missão Física). Haverá ainda lugar para respostas a questões 
colocadas pelas empresas inscritas e por outras que queiram vir a integrar o 
projeto.  Agradecemos confirmação da presença. 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      

    

  

  
    

Quer criar o seu próprio posto de trabalho ou uma nova empresa?  
    

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», gerida pelo IEFP, em parceria com a Startup Portugal. 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 mantenham 
a atividade da empresa e 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 da sua ideia de negócio. Para mais 
informações ou esclarecimento de dúvidas contacte-nos em consultoria@aip.pt ou 
213 601 020.  

    

  

  
    

Fundo PME reembolsa custos com patentes em 50 por cento  
    

O Fundo PME, uma iniciativa da Comissão Europeia implementada pelo Instituto da 
Propriedade Intelectual da União Europeia, é um programa de reembolso que emite 
vales para taxas relativas a patentes. Ao abrigo desta iniciativa, o pedido de uma 
patente nacional terá um custo final de 54,53 euros, ou seja, beneficia de um reembolso 
de 50 por cento. Para proteger a sua ideia ou invenção através da patente é necessário 
que (i) a invenção não seja do conhecimento público, (ii) seja uma solução nova 
para problemas técnicos específicos, e (iii) tenha aplicação industrial. A AIP poderá 
ajudar a sua empresa em todo o processo do pedido de patente, desde as pesquisas 
prévias para aferir da novidade, elaboração da documentação técnica e pedido, bem 
como da candidatura ao fundo.  Agende uma reunião para mais informações através 
de: consultoria@aip.pt ou 213 601 000.  

    

  

https://mkt.aip.pt/got/f79188a1eUSie4tY60
https://mkt.aip.pt/got/6b1-16c0eUSie4tY61
https://mkt.aip.pt/got/99d02c85eUSie4tXHr
https://mkt.aip.pt/got/3d257d46eUSie4tW6w
https://mkt.aip.pt/got/2c2c6-7-eUSie1VDqk
https://mkt.aip.pt/got/6310543aeUSie4tY62
https://mkt.aip.pt/got/674a8aceUSie4qIUP
https://mkt.aip.pt/got/44cccfd4eUSie4tY63
https://mkt.aip.pt/got/674a8aceUSie4qIUP


  
    

AIP integra Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora  
    

Com a assinatura do Termo de Adesão à Rede de Apoio ao Investidor da Diáspora, 
homologado pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, 
a AIP passou a ser uma das entidades que colabora com o Programa Nacional de Apoio 
ao Investimento da Diáspora. O programa assenta em duas linhas de ação 
interdependentes: o regresso e/ou o investimento da diáspora em Portugal e a 
promoção das exportações e da internacionalização das empresas nacionais através 
da diáspora. Caberá à AIP, enquanto ponto focal, promover, informar e apoiar o 
empreendedorismo da diáspora, em articulação com o Gabinete de Apoio ao Investidor 
da Diáspora no seu duplo potencial, enquanto origem e destino de micro e pequeno 
investimento dirigido a Portugal, bem como enquanto plataforma de internacionalização 
de iniciativas locais e regionais. Informações complementares: 
internacionalização@aip.pt.  

    

  

  
    

Preencha o Inquérito à Atividade Empresarial e contribua 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.  
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https://mkt.aip.pt/got/2-56-9b4eUSie4tY64
https://mkt.aip.pt/got/5682cb1-eUSie4sfyc
https://mkt.aip.pt/got/b9a094b4eUSie4tY65
https://mkt.aip.pt/got/b9a094b4eUSie4tY65
https://mkt.aip.pt/got/83233bdaeUSie4tWWQ
https://mkt.aip.pt/got/2489bcaceUSie4tY6f
https://mkt.aip.pt/got/a80f76f3eUSie4tY6g
https://mkt.aip.pt/got/57-a-db8eUSie4tY66
https://mkt.aip.pt/certifiedby_pt/?campaign_id=f564cb5ebab5fdeb0738f21f7d2c0b6b&f=1ms3eUSieQ4
https://mkt.aip.pt/got/c0745c24eUSie4tWJQ
https://mkt.aip.pt/got/d-c83ca7eUSie4tHhj
https://mkt.aip.pt/got/43bbf--beUSie4sfur
https://mkt.aip.pt/got/334a7-25eUSie4sfus

