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O Vice-Presidente da Câmara 

de Comércio Paulo Portas 

acompanhará pessoalmente 

esta missão.

MISSÃO EMPRESARIAL | 29 JANEIRO A 2 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 POLÓNIA

POPULAÇÃO

38,3 MILHÕES
LÍNGUA

POLACO

CRESCIMENTO PIB

ESTIMATIVA 3,6%

MOEDA

ZLOTI

BALANÇA COMERCIAL

13º CLIENTE | 12º FORNECEDOR

IDENTIFIQUE O PARCEIRO CERTO NUM MERCADO COM UMA

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA NA EUROPA CENTRAL

Depois de várias missões

empresarias de sucesso nos últimos

anos, a Câmara de Comércio quer

estar novamente na Polónia, com o

apoio da Portuguese-Polish Chamber

of Commerce, com uma delegação de

empresas já no início de 2018.

A economia polaca é a maior

economia do grupo dos Países de

Leste que aderiu à UE em 2004, tendo,

ao longo da última década, registado

um crescimento assinalável o PIB

aumentou a uma taxa média que

rondou os 5% ao ano, no período

2003-2008, e à taxa de 1,6%, em 2009,

quando a crise económico-financeira

mundial teve, nesse ano e nos

seguintes, reflexos acentuadamente

negativos noutras economias dos

países membros da UE.

Foram 2 266 empresas portuguesas a

apostar no mercado polaco em 2016,

um número que tem crescido de

forma muito relevante nos últimos

anos. A razão da escolha da Polónia

como mercado estratégico na Europa

Central para as empresas

portuguesas não é difícil de entender:

um mercado situado entre a

Alemanha e a Ucrânia e muito bem

posicionado para assumir-se como

base para a entrada nos países do

Leste da Europa. A estabilidade

governamental, a credibilidade e

segurança para o investimento, um

poder de consumo que tem

aumentado significativamente, uma

indústria dinâmica e a alta

qualificação da mão de obra polaca

são outros factores distintivos deste

país do centro-este da Europa.

Produtos e serviços dos seguintes

sectores são dos mais importados

pela Polónia nos últimos anos:

máquina e aparelhos, alimentar,

energia, electrónica, têxtil, TIC e

serviços.



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 Varsóvia e outras cidades de acordo com o perfil de cada

empresa;

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

✓ 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/ 

Varsóvia/ Lisboa

✓ Alojamento em Hotel a definir em Varsóvia

✓ 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

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 29 de

Dezembro e envie-nos uma apresentação da empresa em inglês

(formato PDF ou PPT - max. 5MB). Após a sua inscrição será

contactado para validação da viabilidade e adequação do perfil da

empresa ao mercado polaco 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 12 de Janeiro serão alvo de

reembolso no valor de 25% do custo da participação.

PROGRAMA PROVISÓRIO *

QUAL O INVESTIMENTO?

2.450 / por pessoa

2.250 / 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.

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

29 JANEIRO Partida para Varsóvia

Reunião de briefing final para as agendas individuais

30 JANEIRO Reuniões individuais de negócios

Jantar livre

31 JANEIRO Reuniões individuais de negócios

Jantar com empresário local

1 FEVEREIRO Reuniões individuais de negócios

Jantar livre

2 FEVEREIRO Partida para 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/ggbwhshck6
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