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Seminário "Contencioso Tributário e Arbitragem Fiscal para Empresas" dia 22 
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.   

    

  

  
    

Estruture bem a ideia para o seu negócio: as candidaturas aos apoios estão 
prestes a abrir  

    

 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». 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 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 e na estruturação da sua ideia de negócio. Para 
mais informações ou esclarecimento de dúvidas contacte-nos em consultoria@aip.pt 
ou 213 601 020.   

    

  

  
    

Delegação empresarial ao Senegal inclui participação no Pavilhão de Portugal   
    

A AIP, com apoio da embaixada de Portugal no Senegal, está a organizar a 
participação de empresas no pavilhão nacional no SENCON - Salão da Construção e 
Habitação 2023, que decorre de 23 a 25 de fevereiro, em Dacar. 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. Representando atividades de mobiliário; 
decoração; produtos e equipamentos para infraestruturas hidráulicas; materiais para 
construção (chapa, calha, varão); e construção de stands para feiras e mobiliário já 
estão inscritas as empresas Riva Office, Pleno Ambiente S.A., Two Creeks. Lda, PHV, 
Brisas Abstratas e Criteriembrace Unipessoal Lda. Aceda ao Dossiê de 
Apresentação e à ficha do mercado. Faça a inscrição logo que possível a fim de 
constar do catálogo da feira, instrumento potenciador da promoção da empresa 
naquele mercado. Saiba ainda como beneficiar do cofinanciamento do Portugal 2020: 
internacionalizacao@aip.pt ou 213 601 173.    
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PME Connect direciona 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.   

    

  

  
    

Fundo PME apoia pequenas e médias empresas na proteção da propriedade 
intelectual. Candidaturas reabrem dia 23 de janeiro  

    

O Fundo PME Ideas Powered for business, uma iniciativa da Comissão Europeia 
implementada pelo Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, é um 
regime de subvenções concebido para ajudar as pequenas e médias empresas (PME) 
europeias a proteger os seus direitos de propriedade intelectual. A proteção da 
propriedade intelectual pode abranger muitos ativos diferentes, incluindo marcas, 
desenhos ou modelos, patentes, identidades institucionais, produtos, serviços e 
processos. As candidaturas reabrem hoje, 23 de janeiro de 2023. A AIP poderá ajudar 
a sua empresa na elaboração da documentação técnica e pedido, bem como da 
candidatura ao fundo. Agende uma reunião para mais informações através de: 
consultoria@aip.pt ou 21 360 1000.   
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