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O Vice-Presidente da Câmara 
de Comércio Paulo Portas 
acompanhará pessoalmente 
esta missão.

MISSÃO EMPRESARIAL | 12 A 17 DE FEVEREIRO

ORGANIZAÇÃO APOIO Único banco do Mundo presente 
em 7 países de língua portuguesa

O Vice-Presidente da Câmara 
de Comércio, Paulo Portas, 
acompanhará pessoalmente 
esta missão.

BEM-VINDO À REPÚBLICA DOMINICANA

DESCUBRA UM PAÍS COM
UMA POSIÇÃO CENTRAL DO CONTINENTE AMERICANO

BALANÇA COMERCIAL
71º CLIENTE| 126º 

FORNECEDOR

MOEDA
PESO

CRESCIMENTO PIB
ESTIMATIVA 3,8%

LÍNGUA
CASTELHANO

POPULAÇÃP
10,6 MIILHÕES

Localizada no coração das Caraíbas, a
República Dominicana beneficia de uma
posição privilegiada em relação à América
Latina e aos Estados Unidos da América.
A economia do país registou um dos
crescimentos mais fortes da região, muito
acima da média dos países latinos. Nos
últimos anos, o peso do sector dos
serviços na economia superou o
conhecido sector agrícola – onde
dominam produtos como o açúcar, o café
e o tabaco – enquanto maior sector
empregador. Esta nova posição do sector
dos serviços deveu-se ao crescimento na
construção, no turismo e às zonas de
comércio livre. Simultaneamente,
conseguiu reduzir de forma significativa
os seus níveis de pobreza interna.
Com o objectivo de melhorar a facilidade

em fazer negócios no p aís, o Governo
tem-se focado na reforma dos sistemas
económicos e comerciais. As
oportunidades em áreas como a
agropecuária, abastecimento de água,
energia ou o turismo são de assinalar para
o crescimento global da economia
dominicana.
A estabilização dos preços e o peso do
comércio contribuíram para o consolidar
da confiança dos investidores no
mercado. Assim, nos próximos anos, a
República Dominicana manterá um
crescimento superior a países do mesmo
contexto geográfico como a Argentina,
Brasil, Colômbia ou Panamá, entre outros.
As condições de financiamento a
empresas estrangeiras continuam a ser
favoráveis, sendo o país líder regional em

termos de Investimento Directo
Estrangeiro, o que é determinante para a
diversificação da economia.
Os produtos portugueses que têm
liderado as exportações para este país
estão no sector da pasta de papel, dos
minerais e das máquinas. Em termos
gerais, as oportunidades de investimento
mais atractivas para Portugal situam-se
em sectores como o comércio, imobiliário,
transporte, telecomunicações, energia,
agroindústria, entre outros.



QUAIS OS OBJECTIVOS?
Pretende-se com esta missão proporcionar às empresas participantes um conjunto de oportunidades, tais como:

✓ Conhecer o ambiente de negócios do país;

✓ Concretizar reuniões individuais de negócios na cidade de Santo Domingo e outras cidades de acordo com o perfil de cada
empresa;

✓ Desenvolver contactos com entidades governamentais locais para apoio ao investimento na República Dominicana;

✓ Conhecer os principais operadores do mercado no sector de cada empresa e a concorrência;

✓ Estabelecer de contactos com o meio empresarial local;

✓ Contactar com parceiros locais de referência.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?
✓ Passagem aérea em classe turística Lisboa/ Santo

Domingo/ Lisboa *

✓ Alojamento em Hotel a definir em Santo Domingo (4*
ou 5*)

✓ Transfers Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto

✓ Actividades no âmbito do programa (refeições não
incluídas)

✓ Agendamento de reuniões individuais com potenciais
parceiros de negócio e clientes finais

✓ Momentos de networking com a esfera empresarial
local

✓ Acompanhamento local

✓ Seguro de viagem

• O visto para a República Dominicana deverá ser pedido por cada empresa.

APOIO PERSONALIZADO
✓ Acompanhamento de um membro da Câmara de

Comércio e de um parceiro local durante a missão;

✓ Apoio no período pós-missão empresarial, para que o
follow up dos contactos se concretize o mais rápido
possível.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?
Submeta os seus dados através deste link até ao dia 12 de Janeiro e envie-
nos uma apresentação da empresa em castelhano (formato PDF ou PPT -
max. 5MB). Após a sua inscrição será contactado para validação da
viabilidade e adequação do perfil da empresa ao mercado dominicano e,
caso estas se verifiquem, para efectuar o respectivo pagamento.
A realização desta missão poderá implicar um número mínimo de 7 empresas
participantes. Desistências comunicadas até dia 26 de Janeiro serão alvo de reembolso no
valor de 25% do custo da participação.

PROGRAMA PROVISÓRIO *

QUAL O INVESTIMENTO?
3.750 € / por pessoa

3.550 € / por pessoa PREÇO REDUZIDO PARA ASSOCIADOS!

Isento de IVA (artº 6º, nº 7, alínea e) do CIVA

como:

QUEM DEVE INTEGRAR ESTA MISSÃO?
Esta missão empresarial multissectorial é destinada a todas as empresas portuguesas que pretendam
exportar ou investir neste mercado.

GARANTIA DE SUCESSO
Os Associados da Câmara de Comércio poderão usufruir
de garantia de sucesso: a Câmara de Comércio devolve o
valor da inscrição aos Associados que integrem a Missão e
que, no espaço de 2 anos, não concretizem negócios.

*Os horários dos voos estão sujeitos a confirmação mediante disponibilidade; caso
pretenda partir do Porto, por favor contacte-nos. Programa sujeito a sofrer alterações
para melhor adequação de contactos

12 FEVEREIRO Partida para Santo Domingo

Chegada a Santo Domingo

13 FEVEREIRO Reunião de briefing final para as agendas individuais

14 FEVEREIRO Reuniões individuais de negócios

Jantar livre

15 FEVEREIRO Reuniões individuais de negócios

Jantar com empresário local

16 FEVEREIRO Reuniões individuais de negócios

Jantar livre

17 FEVEREIRO Partida para Lisboa

Chegada a Lisboa

NOTA: O custo desta missão empresarial é enquadrável em
projectos individuais para a Internacionalização aprovados no
âmbito do Portugal 2020, beneficiando do respectivo incentivo
financeiro.

https://survs.com/survey/bn1ok7odju
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