MISSÃO EMPRESARIAL BRASIL
Junho 2018

População
208 Milhões

Capital
Brasília

Idioma
Português

Fuso horário
UTC -5 a -2

Moeda
Real

O Brasil é o maior país da América do Sul, o único país americano no qual se fala maioritariamente
a língua portuguesa e o maior país lusófono do mundo. Uma nação multicultural, com diversas
etnias, resultado da imigração ao longo dos séculos e proveniente de vários locais do mundo.
A economia brasileira é a maior da América Latina e a nona maior do mundo. As reformas
económicas dos últimos anos deram ao país um novo reconhecimento internacional, estando o
país também na mira internacional pelos acontecimentos políticos dos últimos anos.
Portugal mantém, desde sempre, uma relação comercial privilegiada com o país irmão, pela
ligação cultural e linguística que os une. Os setores que mais se destacam na exportação bilateral
são o animal, mineral, maquinaria, bebidas, metalomecânica e plásticos.
Setores: Multissetorial. Destinada a todas as empresas portuguesas que pretendam exportar ou
investir no estrangeiro.
Objetivos: 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;
• Desenvolver contactos com entidades governamentais locais para apoio ao investimento no Brasil;
• Conhecer os principais operadores do mercado no setor de cada empresa e a concorrência;
• Estabelecer contactos com o meio empresarial local;
• Contactar parceiros locais de referência.
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Apoio personalizado:
• Acompanhamento de um parceiro local durante a missão;
• Apoio no período pós-missão empresarial.
Valor: 1.500,00 / pessoa(*)
(*) Isento de IVA nos termos do artigo nº. 14 do artº. 9º do CIVA.
Projeto conjunto ao abrigo do Portugal 2020, com reembolso de 50% do valor.
Incluído:
• Atividades 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.
Inscrição: Consulte-nos em www.mundos-assoc.pt/meeting ou enviando e-mail para
comercial@mundos-assoc.pt
Nota: O programa poderá incluir viagens e estadia. Preço sob consulta, com reembolso de 50% do
valor. Entre em contacto connosco.
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