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É já dia 19 que decorre a Conferência “Cooperação Económica Indonésia – Portugal”  
    

“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.  

    

  

  
    

Aproveite apoios a fundo perdido para investir na descarbonização e em startups que 
contribuam para a transição climática  

    

Está aberto até 17 de fevereiro de 2023 o Aviso “Apoio à Descarbonização da Indústria”. É 
dirigido às indústrias transformadoras e extrativas. As candidaturas, para projetos até 200 mil 
euros, que cumpram os critérios e condições de acesso previstas terão decisão final atribuída 
no prazo de 10 dias após a data de apresentação da mesma. Também o Aviso de Abertura de 
Concurso no âmbito da medida “Vouchers para Startups - Novos produtos verdes e digitais” foi 
alvo de republicação. Esta medida visa apoiar startups, sendo suscetíveis de apoio projetos 
que tenham como objetivos, enquadrados na promoção de modelos de negócio, produtos ou 
serviços digitais, e/ou que se caracterizem pela utilização de Dados Abertos ou de Inteligência 
Artificial, com contributo positivo para a transição climática através da elevada eficiência na 
utilização de recursos, que permitam a redução dos impactos da poluição, que fomentem a 
economia circular, e que constituam novas soluções de produção energética. 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.  

    

  

  
    

AIP promove programa “Portugal Sou Eu” nas regiões de Viseu, Coimbra e Castelo 
Branco  

    

A AIP, em parceria com a Câmara Municipal de São Pedro do Sul, vai realizar, no próximo dia 
2 fevereiro, nas Termas de São Pedro do Sul, um evento de sensibilização e divulgação do 
programa “Portugal Sou Eu” com testemunho de empresas aderentes. Esta será a primeira de 
cinco sessões que decorrerão, até ao final do mês de abril, em parceria com câmaras 
municipais dos concelhos de Viseu, Coimbra e Castelo Branco, dada a importância do 
envolvimento dos municípios na promoção de uma marca identitária de incorporação nacional 
que contribuirá para a promoção das empresas da sua região. O programa “Portugal Sou Eu” 
foi lançado em dezembro de 2012 pelo Governo de Portugal para dinamizar a competitividade 
das empresas portuguesas, promover o equilíbrio da balança comercial, combater o 
desemprego e contribuir para o crescimento sustentado da economia. É um programa dirigido 
ao setor Primário, Indústria, Serviços, Artesanato, Comércio a Retalho e por Grosso, 
Restauração e Alojamento com Restauração, que sinaliza, através da atribuição do selo 
“Portugal Sou Eu”, os produtos e serviços que geram valor em Portugal. Informações 
complementares: aip@portugalsoueu.pt.  
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PME Connect facilita 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.   

    

  

  
    

Adira à maior rede europeia de apoio às PME e disponha de serviços gratuitos de 
apoio à internacionalização  

    

Com cerca de 500 pontos de contato espalhados em 44 países europeus, a Enterprise Europe 
Network oferece um conjunto de serviços gratuitos que apoiam as PME no seu processo de 
internacionalização e no encontro de parceiros estratégicos para a inovação e o 
desenvolvimento sustentado dos seus negócios. Destacam-se: difusão de oportunidades de 
negócio e apoio no encontro de potenciais parcerias comerciais, de produção, para 
transferência de tecnologia ou outras, que incentivem a cooperação e a atividade empresarial 
internacional; acesso simplificado a informação vária sobre regulamentação comunitária, 
novas medidas de política com implicação na atividade empresarial, projetos e programas de 
financiamento na UE dirigidos às PME. Em Portugal, a AIP coordena a atuação desta rede na 
Península de Setúbal, Médio Tejo, Lezíria do Tejo, Oeste e Algarve. Mais informações: 
EEN.Portugal@aip.pt. Aceda ao formulário de adesão.  
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