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Conferência "Cooperação Económica Indonésia – Portugal" decorre dia 
19 de janeiro  

    

"Cooperação Económica Indonésia – Portugal" é a designação da conferência que 
decorre dia 19 de janeiro, das 11h às 15h (inclui almoço), no hotel Marriott, em 
Lisboa, uma parceria entre a Câmara de Comércio e Indústria Indonésia Portugal 
e a AIP, e que contará com intervenções do embaixador da República da 
Indonésia, Rudy Alfonso, do presidente da AIP, José Eduardo Carvalho, e do 
secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz. A abertura da 
conferência estará a cargo de Ilídio de Ayala Serôdio, a que se seguirá a 
apresentação de oportunidades de negócio na Indonésia e testemunhos de 
empresas com experiência naquele marcado. Conheça o programa e aceda à 
ficha de inscrição.  

    

  

  

    

Nova Linha de Apoio ao Aumento dos Custos de Produção dispõe de 
600 milhões de euros  

    

Disponível desde o início do ano, a nova Linha de Apoio ao Aumento dos Custos 
de Produção, gerida pelo Banco Português de Fomento, tem uma dotação global 
de 600 milhões de euros. Esta medida destina-se a apoiar as empresas 
especialmente afetadas pelo aumento acentuado dos custos energéticos e das 
matérias-primas, bem como pelas perturbações nas cadeias de abastecimento. As 
operações de crédito destinam-se ao reforço de fundo de maneio através de 
empréstimos de curto, médio e longo prazo (até 8 anos, após a contratação, com 
12 meses de carência de capital) e beneficiam de uma garantia prestada pelas 
Sociedades de Garantia Mútua (Agrogarante, Garval, Lisgarante e Norgarante) até 
70% do capital em dívida, a cada momento. As empresas podem financiar-se até 
um máximo de 50 mil euros (Microempresas), 750 mil euros (Pequenas 
Empresas), ou 2,5 milhões de euros (Médias Empresas, Small Mid Caps, Mid Caps 
e Grandes Empresas), sendo que o montante do financiamento não pode 
ultrapassar o maior valor entre 25% do volume de negócios, ou 50% dos custos 
energéticos, ambos medidos em termos médios, face ao verificado nos últimos 
três exercícios. Conte com apoio personalizado da AIP para informações sobre os 
requisitos previstos e para a elaboração de candidaturas: consultoria@aip.pt ou 
21 360 10 20.  

    

  

  

    

Dia 19 participe no webinar "Como gerar liquidez a partir de uma melhor 
gestão do stock?"   

    

Dirigido ao sector da distribuição e retalho, é já dia 19 de janeiro, das 11h às 12h30, 
que a AIP, em parceria com a INERCIA-MN, realiza o webinar "Como gerar 
liquidez a partir de uma melhor gestão do stock?". Ricardo Anselmo de Castro, 
criador e autor de vários livros sobre o pensamento TBLS - que unifica a Teoria 
das Restrições, Blue Ocean, Lean e Seis Sigma, irá abordar os seguintes temas: 
necessidades reais da distribuição e retalho para 2023, desempenho atual da 
distribuição e retalho, relação dos stockouts e slowmovers com o EBIT da 
empresa, e a apresentação de um caso real no qual será abordada a quantificação 
dessa relação. Aceda à ficha de inscrição.  

    

https://mkt.aip.pt/got/f11db494eUSie4tZja
https://mkt.aip.pt/got/f11db494eUSie4tZja
https://mkt.aip.pt/got/1c38dba8eUSie4tZjb
https://mkt.aip.pt/got/c9c5bd1feUSie4tZjc
https://mkt.aip.pt/got/60824a58eUSie4tZjd
https://mkt.aip.pt/got/60824a58eUSie4tZjd
https://mkt.aip.pt/got/f07f2f07eUSie4tXxy
https://mkt.aip.pt/got/f0a2a181eUSie4tZjf
https://mkt.aip.pt/got/f0a2a181eUSie4tZjf
https://mkt.aip.pt/got/131ac505eUSie4tZaS


  

  

    

Integre a delegação empresarial ao Senegal e participe no Pavilhão de 
Portugal   

    

Decorre de 23 a 25 de fevereiro, em Dacar, o SENCON - Salão da Construção e 
Habitação 2023. A AIP, com apoio da embaixada de Portugal no Senegal, está a 
organizar a participação de empresas no pavilhão nacional. O certame é 
preferencialmente destinado a PME ligadas a materiais e sistemas de construção, 
máquinas de construção e equipamento pesado, energias renováveis, mármore, 
granito e cerâmica, entre outras áreas. Aceda ao Dossiê de Apresentação e à 
ficha do mercado. Saiba ainda como beneficiar do cofinanciamento do Portugal 
2020: internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.   

    

  

  

    

PME Connect agrega parcerias para a internacionalização da sua 
empresa com apoio do PT 2020   

    

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 as Américas 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 
terão a oportunidade de consolidar parcerias e ir aos mercados com os Grupos 
Fortemente Internacionalizados Mota Engil, SONAE, Grupo Pestana, EDP e 
Tekever. O projeto PME Connect II é cofinanciado pelo PT 2020.   

    

  

  

    

      

  

  

    

 

https://mkt.aip.pt/got/4a-26536eUSie4tZjg
https://mkt.aip.pt/got/4a-26536eUSie4tZjg
https://mkt.aip.pt/got/13492ddceUSie4tZ7v
https://mkt.aip.pt/got/b2d19d3beUSie4tZ7w
https://mkt.aip.pt/got/-3d4c60eUSie4tWwL
https://mkt.aip.pt/got/44989295eUSie4tZjh
https://mkt.aip.pt/got/44989295eUSie4tZjh
https://mkt.aip.pt/got/c3f3-7-aeUSie4tXHr
https://mkt.aip.pt/got/417-52a6eUSie4tW6w
https://mkt.aip.pt/got/74-a2da1eUSie4tYzl
https://mkt.aip.pt/got/131ac505eUSie4tZaS

