MISSÃO EMPRESARIAL PERU
Julho 2018

População
35 Milhões

Capital
Lima

Idioma
Espanhol

Fuso horário
UCT -5

Moeda
Sol

A geograﬁa do Peru é variada, exibindo desde planícies áridas na costa do Pacíﬁco, aos picos
nevados dos Andes e à ﬂoresta amazónica, características que proporcionam a este país diversos
recursos naturais.
O país é considerado um centro económico, negocial e comercial da América Latina, pela sua
capacidade de adaptação, nos últimos anos, às necessidades internacionais, com a estabilidade
económica que mantém, a melhoria implementada no ambiente negocial e pela importância do
seu porto marítimo (Callao).
Destacam-se os setores ligados às máquinas, energias, veículos e seus componentes, minérios,
plásticos e setores subsidiários.

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 Perú;
• 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: 1.350,00 / 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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