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Portugal Connect - 2017/2018 

Calendarização e  Duração das Ações

Ações Data previsional Nº dias / ação

1ª Missão Empresarial ao México Janeiro 2018 5

Missão Empresarial Inversa Abril 2018 3

Feira – México Maio 2018 De acordo com feira

2ª Missão ao México (conjunta c/ a Feira) Maio 2018 5

3ª Missão Empresarial ao México Outubro 2018 5



7

Portugal Connect - 2017/2018 

Metodologia de Desenvolvimento das Ações – Missões México

Fase de Preparação Fase de Desenvolvimento Fase Pós-Missão

Reunião de preparação 
com a empresa

Plano Marketing da 
empresa - ação

Plano de Reuniões B2B

Assessoramento e 
controlo das ações 

individuais no mercado 
(diário)

Reuniões com 
Instituições locais (*)

Follow-up da 
participação das 

empresas 

Follow-up de contactos 
no mercado mexicano

Relatório individual da 
Missão e linhas 

orientadoras para 
interação no México

(*)Interações locais (México), no início da missão e no fim da missão com o Embaixador Português no México, delegado da AICEP, COMCE e ProMéxico.

Monitorização / Controlo dos objetivos

Acompanhamento local 
da ação
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Portugal Connect - 2017/2018 

Metodologia de Desenvolvimento das Ações – Feira Setorial

Fase de Preparação Fase de Desenvolvimento Fase Pós-Missão

Análise das 
especificações da Feira

Plano Marketing da 
empresa  

Plano de Reuniões B2B

Acompanhamento in 
loco e divulgação da 

participação em meios 
de comunicação locais 

e na feira 

Desenvolvimento de 
reuniões bilaterais 

(organizadas previamente)

Interações locais com 
Instituições locais

Follow-up da Feira

Follow-up de contactos 
no mercado mexicano

Relatório e análises das 
ações posteriores a 

desenvolver

(*)Interações locais (México), no início da missão e no fim da missão com o Embaixador Português no México, delegado da AICEP, COMCE e ProMéxico.

Monitorização / Controlo dos objetivos



Portugal Connect - 2017/2018 
Metodologia de Desenvolvimento das Ações – Missão Inversa

1º Dia 2º Dia 3º Dia

1ª parte (manhã)

Evento global, com a 
presença institucional da 
Embaixada do México 
em Portugal, AICEP, 
ProMéxico e outros 
organismos que se 
considerem importantes 
(exemplo: Ministério 
Economia) 

2ª parte (tarde)

Reuniões B2B em espaços 
comuns (em Hotel), onde 
cada empresa terá,  em 
média, um mínimo de 3 a 
4 reuniões.

Dia reservado para
visitas de empresas
Mexicanas às
empresas
Portuguesas, de
acordo com os
interesses e
desenvolvimento das
reuniões dos dois
primeiros dias

 Reuniões B2B em 
espaços comuns (em 
Hotel), onde cada 
empresa terá,  em 
média, um mínimo de 
3 a 4 reuniões; 

ou
 Dia reservado para 

visitas de empresas 
Mexicanas às 
empresas Portuguesas, 
de acordo com os 
interesses e 
desenvolvimento das 
reuniões dos dois 
primeiros dias

Briefing final com as empresas 
mexicanas e portuguesas


