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BEM-VINDO À COLÔMBIA
MISSÃO EMPRESARIAL | 23 - 28 SETEMBRO

POPULAÇÃO

48,7 MILHÕES

LÍNGUA

CASTELHANO

CRESCIMENTO PIB

PREVISÃO 2,9% 

MOEDA

PESO

BALANÇA COMERCIAL

59º CLIENTE | 27º FORNECEDOR

APOIOORGANIZAÇÃO

FECHE NEGÓCIOS NUM 

ACTOR DE PESO NA AMÉRICA LATINA

A Colômbia é o quarto maior

exportador de carvão do mundo, o

segundo maior exportador de de café

e flores do mundo e o quarto maior

produtor de petróleo da América

Latina. O país beneficia de uma

grande diversidade territorial, bem

como de uma grande variedade de

recursos naturais, destacando-se os

recursos energéticos entre os quais

está o petróleo.

A economia colombiana tem sido

resiliente aos choques externos,

apoiada pelas reformas

macroeconómicas e estruturais

implementadas nos últimos anos.

Graças a uma gestão

macroeconómica e fiscal eficaz e

também ao aumento do consumo

privado, a Colômbia tem-se mantido

entre os países de mais rápido

crescimento na região, o que, aliado à

abertura da economia ao exterior, fez

da Colômbia uma das economias mais

fortes da América Latina. As sólidas

políticas económicas da Colômbia e a

política externa da administração do

Presidente Juan Manuel Santos de

reforço dos laços comerciais da

Colômbia e no reforço do investimento

interno nos últimos anos fortaleceram

sua capacidade de resistir a choques

externos.

A Colômbia é também membro

fundador da Aliança do Pacífico um

grupo regional formado em 2012 pelo

Chile, Colômbia, México e Peru para

promover o comércio regional e a

integração económica.

No que refere ao crescimento das

exportações portuguesas nota-se

evoluções extremamente positivas. É

notório o enorme interesse do país

nos sectores de TI e software,

construção, cosméticos,

externalização de processos

empresariais, calçado, turismo,

automóvel, têxtil, comunicação

gráfica, 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 Colômbia de acordo com o perfil de cada empresa;

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

✓ 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.

PROGRAMA PROVISÓRIO *

QUAL O INVESTIMENTO?

3.950 / por pessoa

3.750 / por pessoa PREÇO REDUZIDO PARA ASSOCIADOS!

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

QUEM DEVE INTEGRAR ESTA MISSÃO?

Esta missão empresarial multissectorial é destinada a todas as empresas portuguesas que pretendam

exportar ou investir neste mercado.

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

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

✓ Passagem aérea em classe turística Lisboa/ 

Bogotá/ Lisboa;

✓ Alojamento em Hotel a definir em Bogotá;

✓ 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.

* Os horários dos voos estão sujeitos a confirmação mediante

disponibilidade; caso pretenda partir do Porto, por favor contacte-nos.

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.

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.

COMO FAZER A SUA PRÉ-INSCRIÇÃO GRATUITA?

Submeta os seus dados através deste link até 17 de Agosto e envie-nos

uma apresentação da sua empresa em castelhano em formato PDF ou

PPT (max. 5MB). Após esta pré-inscrição, será contactado para

validarmos a viabilidade e adequação do perfil da sua empresa ao

mercado colombiano e, caso estas se verifiquem, para confirmar a

inscrição e efectuar o respectivo pagamento.

A realização desta missão poderá implicar um número mínimo de 7

empresas participantes. Desistências comunicadas até 31 de Agosto

serão alvo de reembolso no valor de 25% do custo da participação. Após

esta data, não haverá lugar a reembolso.

* Programa sujeito a sofrer alterações para melhor adequação de contactos

23 SETEMBRO Partida para Bogotá

Chegada a Bogotá

Reunião de briefing final para as agendas individuais

24 SETEMBRO Reuniões individuais de negócios

Jantar livre

25 SETEMBRO Reuniões individuais de negócios

Jantar com empresário local

26 SETEMBRO Reuniões individuais de negócios

Jantar livre

27 SETEMBRO Dia livre/ Continuação dos contactos

28 SETEMBRO Partida para Lisboa

Chegada a Lisboa

https://survs.com/survey/8navjeyrfz
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