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Missão da Câmara Luso-Mexicana

Promover e desenvolver ideias e projetos que contribuam para a aproximação e fortalecimento das
relações socioeconómicas, empresariais e culturais de Portugal e México.

Desenvolver funções consultivas e de apoio organizacional junto de entidades portuguesas e mexicanas
vocacionadas para a internacionalização.
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Projetos Conjuntos de Internacionalização

✓ Integrar um projeto de internacionalização promovido, acompanhado e com 
responsabilidade assumida pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana;

✓ Usufruir de Maior Incentivo, no âmbito do Portugal 2020, em comparação com os 
projetos individuais;

✓ Beneficiar de economias de escala (menores custos);

✓ Obter apoio individualizado e especializado nos diferentes setores do mercado 
mexicano, prestado por consultores especializados com experiência comprovada;

✓ Usufruir do know-how de entidades presentes no mercado, designadamente em áreas 
de consultoria fiscal, alfandegária, jurídica, etc.;

✓ Apoios institucionais ligados aos setores da economia mexicana como o ProMéxico e o 
COMCE.

Vantagens para as PME´s
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Portugal Connect 2014/2015 e 2015/2016 

Participação + 45%
70%  em ≥ 2 ações

Abrangência a 
outros setores

Projeto Nº Empresas Feiras Missões Investimento Setores

Portugal Connect 
2014/2015

11 1 3 400 m€ Tecnologias  

Informação, 
Comunicação e 

Electrónica

Portugal Connect 
2015/2016

20 3 2 500 € Tecnologia

Indústria 
Aeronáutica

Indústria 
Automóvel

• Feira Virtual Educa

• Feira Gess (educação)

• Feira Aerospace

• Feira Auto Summit
• Estima-se que 99,5% do investimento será elegível 

pela AICEP
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Auto Summit México 2016
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Aerospace Summit 2016
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Portugal Connect 2017/2018

Como partimos para o novo Projeto …
O que nos diferencia …

✓ Temos um parceiro experiente e de dimensão “Grupo Moneris” que, em articulação com a Câmara,
coordena o projeto.

✓ A relação privilegiada com as entidades públicas e governamentais mexicanas são uma mais valia que as
empresas beneficiam em termos de contactos e parcerias.

✓ A nossa Delegação no México, representada pelo Engº Juan de La Mora, tem experiência junto das empresas
portuguesas, na sua forma de atuar, o que esperam do mercado mexicano e apresenta-se como um
excelente intermediário.

✓ A experiência adquirida permite uma rápida e adequada resposta às necessidades das empresas através dos
consultores especializados (Exº Axia, Curtis, Ubiqum, DLP, A3O, etc.) com quem temos parcerias no México.

✓ O histórico da relação com os fornecedores no México facilita a logística necessária no México.

✓ Notoriedade reforçada de todos os intervenientes no projeto, designadamente através da mediatização
promovida pela Câmara.

✓ Networking alargada, dado o número de empresas integradas no projeto e designadamente a possibilidade
de sinergias entre elas.
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Portugal Connect 2017/2018

✓ Esta é a Oportunidade para beneficiar do programa de incentivos no âmbito do Portugal 2020.

✓ A aposta em diferentes mercados é uma estratégia que permite às empresas diversificar o risco, tanto nas exportações
como no investimento direto.

✓ As caraterísticas do mercado mexicano apresentam-se muito atrativas para as empresas portuguesas

o Dimensão (125 milhões de habitantes; PIB (2015) 1 trilião DLS; 2ª maior economia da América Latina)
o Livre comércio – mercado aberto com 15 tratados de livre comércio (Portugal 3 acordos bilaterais – Convenção para

evitar dupla tributação; Acordo sobre a promoção e a proteção recíprocas de investimentos; Acordo de cooperação
no turismo.) ( Europa – Tratado de Livre Comércio da União Europeia com o México)

o Crescimento sustentado
o Conjuntura atual apresenta uma maior abertura ao mercado europeu

Em Conclusão

a Câmara Luso-Mexicana apoie a internacionalização da Sua Empresa no mercado mexicano

Estes são fatores críticos de sucesso que justificam que
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Protocolos de Cooperação



Muito Obrigada!


