
** Programa de reuniões com potenciais parceiros de 
acordo com os interesses das empresas participantes, e 
de forma individualizada.

* Programa sujeito a alterações ou ajustamento

Projeto financiado por:

Missão Empresarial e Comercial Inversa| México - Portugal

23 a 25 Maio 2018

Data Programa

23 maio Manhã

• Sessão de abertura (Secretaria de 

Estado, Embaixada do México em 

Portugal, AICEP, ProMéxico, BBVA,

CCILM)

• Reunião de briefing agendas

Tarde

• Reuniões comerciais individuais 

(B2B)

24 maio • Reuniões comerciais individuais

(visita às empresas portuguesas)

25 maio • Reuniões comerciais individuais 

(visita às empresas portuguesas)

Reuniões comerciais individuais**

✓ 1º dia: Reservado a reuniões B2B, entre

as empresas Portuguesas e mexicanas,

no espaço do evento, para uma

primeira análise conjunta das

oportunidades e interesses;

✓ 2º e 3º dias: Reservados a visitas das 

empresas mexicanas às empresas 

portuguesas, de acordo com os 

interesses mútuos

Observações:
✓ Caso se considere pertinente, no primeiro 

dia poderão haver já lugar a visitas de 

empresas mexicanas às empresas 

portuguesas, de acordo com  a 

programação levada a cabo, de forma 

antecipada.

Programa provisional*



Projeto financiado por:

Receção Empresas Mexicanas
Beneficie da vinda de empresa mexicanas a Portugal e incremente os seus 

negócios

As missões inversas são excelentes e oportunidades únicas para estabelecer contactos

privilegiados e dar a conhecer os seus produtos / serviços a um leque de importadores,

compradores ou investidores, neste caso oriundos do mercado mexicano.

Com a participação da Vossa empresa na presente missão inversa, inclusa no projeto “Portugal Connect

2017-2018”, poderão usufruir dos seguintes benefícios:

✓ Agendamento de reuniões bilaterais (B2B) com importadores, compradores ou investidores mexicanos, 

com interesse para o negócio;

✓ Contacto privilegiado e possibilidade de agendamento de reuniões de esclarecimento com Entidades 

Institucionais, tais como Embaixada do México em Portugal, Proméxico, Câmara de Comércio, 

Associações, AICEP; 

✓ Participação nas atividades paralelas (workshops de mercado; apresentações de empresas);

✓ Possibilidade de convidar os importadores, compradores ou investidores mexicanos, com interesse para 

o negócio, a visitar as instalações da sua empresa;

✓ Integração do perfil da empresa no catálogo digital do evento;

✓ Divulgação da empresa na rede de contactos da Câmara, a nível nacional e no mercado mexicano.
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Projeto financiado por:

Setores de atividade (principais):

✓ Agroalimentar e bebidas 

✓ TIC 

✓ Máquinas e equipamentos 

✓ Plásticos e moldes 

✓ Construção (materiais e serviços) 

✓ Casa (decoração, têxtil casa, cerâmica, vidro, 

mobiliário de interior e exterior) 

✓ Moda (têxteis, calçado e acessórios)

Observações:

a) Admissão das inscrições por ordem de entrada e 

até ao limite do número de empresas suportável 

no projeto;

b) As inscrições serão validadas após o recebimento 

do formulário de inscrição / adesão preenchido, 

devidamente assinado e carimbado pelo 

representante da empresa, acompanhado da 

transferência do valor de participação. Na 

confirmação do registro pelo CCILM;

c) A confirmação do pagamento deve ser enviada 

por e-mail para: info@camaralusomexicana.org

Processo de Inscrição:

✓ Acordo de adesão ao projeto “Portugal Connect 2017-2018”, assinado e carimbado + evidência de registo no Balcão 2020

✓ Certificação Eletrónica PME (IAPMEI)

✓ Declaração de ausência de dívida à Segurança Social e à Administração Fiscal

✓ Declaração de ausência de dívida às entidades pagadoras dos incentivos no âmbito dos financiamentos do FEDER

✓ Apresentação da empresa (de preferência em castelhano)

✓ Logótipo da Empresa e/ou marca(s) (formato vetorial)
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