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É na manhã de dia 22: Seminário "Contencioso Tributário e Arbitragem Fiscal para 
Empresas" na AIP  

    

Rogério Fernandes Ferreira, sócio e fundador da RFF Advogados, especialista em direito fiscal 
e antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais será o orador no seminário "Contencioso 
Tributário e Arbitragem Fiscal para Empresas", uma parceria entre a AIP e a RFF Advogados, a 
decorrer dia 22 de fevereiro, das 10h às 12h30, na sede da associação, na Praça das Indústrias, 
em Lisboa. Esta iniciativa tem por objetivo proporcionar aos participantes uma visão global e 
atualizada do contencioso tributário e da arbitragem fiscal e desenvolver competências 
específicas no domínio dos meios processuais e procedimentais tributários e das garantias dos 
contribuintes. Conheça o programa e aceda à ficha de inscrição.  

    

  

  
    

Economia do Mar: diagnóstico do potencial de internacionalização e de atração de IDE  
    

As duas primeiras sessões de informação destinadas a dar a conhecer os estudos realizados 
no âmbito do projeto da AIP, denominado OCEAN.pt, vão decorrer este mês. Dia 15 de 
fevereiro, em Sines, e dia 28, na Praia do Porto Novo, em Torres Vedras. Estes estudos incidem 
sobre 5 fileiras de atividades da Economia do Mar: recursos marinhos vivos, recursos marinhos 
não-vivos, transporte marítimo, construção e reparação naval, e atividades portuárias. E 
analisam o potencial de internacionalização e de atração de IDE das atividades ligadas à 
Economia do Mar, e os padrões de comércio internacional. Será ainda apresentado um estudo 
sobre os países-alvo de missões empresariais no âmbito do projeto (França, Itália e Alemanha). 
Empresários e colaboradores de empresas e de entidades que atuam na fileira da Economia 
do Mar são convidados a conhecer a análise comparativa efetuada. Confirme a sua presença 
aqui. Mais informações: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173. O projeto OCEAN.pt tem 
como grande objetivo o reforço da  internacionalização da Economia do Mar e da sua 
atratividade e notoriedade no exterior, apostando na capacitação empresarial das PME para 
o aumento das suas exportações e na atração de IDE que acrescente know-how, escala e maior 
presença nacional nas cadeias de valor globais do mar.   

    

  

  
    

Nova fase de candidaturas e incremento dos apoios do Programa Apoiar Gás  
    

Nos próximos dias será aberta a 4.ª fase de candidaturas do Programa Apoiar Gás, com apoios 
às empresas intensivas em gás. Para além de Aviso que contempla o 4.º trimestre de 2022 (o 
período elegível será de 1 de outubro de 2022 a 31 de dezembro de 2022), será ainda lançado 
novo Aviso específico para as duas novas modalidades de apoio para empresas com consumos 
mais elevados - 2 milhões de euros - e com perdas operacionais - 5 milhões de euros. O 
Programa "Apoiar Indústrias Intensivas em Gás" tem por objetivo ajudar a liquidez das 
empresas mais afetadas pelos aumentos excecionalmente acentuados do preço do gás 
natural, através de um incentivo a fundo perdido que facilite a continuidade da atividade 
económica e a preservação das capacidades produtivas e do emprego. Este programa destina-
se às empresas com utilização intensiva de energia.  Para mais informações e preparação de 
candidatura: consultoria@aip.pt ou 213 601 020.  
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PME Connect aborda mercados internacionais com apoio da EDP, SONAE, Grupo Pestana, 
Mota Engil e Tekever  

    

Aproximam-se as duas primeiras ações do projeto PME Connect II: dia 7 de fevereiro com a 
realização dos Activation Labs sobre alianças estratégicas, que incluem sessões de partilha de 
boas práticas e ativação de sinergias entre Grupos Fortemente Internacionalizados (GFI) e as 
PME participantes, e sessões pragmáticas e evolutivas, em formato workshop, promovendo, 
em paralelo, o estabelecimento de contacto e networking entre PME e GFI e, ainda, a 
capacitação das empresas participantes com base na experiência de internacionalização dos 
GFI. A segunda ação está marcada para dia 15 de fevereiro, com a concretização da Business 
Across Borders Summit, que consiste em workshops e networking, concebidos para promover 
e criar conexões internacionais. A edição Américas do Business Across Borders Summit reúne 
players de Portugal, EUA, Canadá, México, Colômbia, Brasil e Chile. Através de uma plataforma 
online, empresários terão oportunidade de participar, virtualmente, em workshops, mesas 
redondas e expandir a sua rede de contactos internacional. Pode desde já formalizar a 
inscrição. Consulte a síntese do projeto e aceda à ficha de adesão. Mais informações: 
editen@aip.pt ou 213 601 055.   

    

  

  
    

NERC-ACIC - Conselho Empresarial da Região de Coimbra refunda a extinta ACIC  
    

O Hotel D. Luís, em Coimbra, foi palco, a 31 de janeiro, da sessão de instalação do Conselho 
Empresarial da Região de Coimbra, que resulta da vontade da NERC – Associação Empresarial 
da Região de Coimbra em refundar a extinta ACIC – Associação Comercial e Industrial de 
Coimbra, que em 2023 completaria 160 anos. A sessão foi presidida por Francisco Assis, 
presidente do Conselho Económico e Social, que na ocasião mostrou-se convicto da 
necessidade de Coimbra ter uma voz mais ativa na vida nacional. "Coimbra é um dos exemplos 
de uma região que pode e deve ter uma presença mais ativa na vida nacional. É também, para 
mim, um pouco misterioso que Coimbra não tenha uma intervenção maior na vida nacional", 
sublinhou. A instalação do NERC-ACIC - Conselho Empresarial da Região de Coimbra está a 
despertar forte entusiasmo no tecido empresarial da região, facto que se comprova com a 
adesão, até ao momento, de mais de duas centenas de empresas, sendo este um processo 
continuo. "Este movimento representa, sobretudo, a urgência de assumir uma nova dinâmica 
na defesa das empresas da região. Daí que o Conselho Empresarial da Região de Coimbra 
tenha as portas abertas para todos os comerciantes e empresários em geral de diferentes 
setores que se queiram juntar a nós. Quantos mais se juntarem a nós, mais força terá a nossa 
voz", disse, por seu lado, o presidente da NERC, Horácio Pina Prata, um dos ex-presidentes da 
ACIC presente na sessão. 
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