Missão Empresarial ao Canadá

Em campanha

DATAS
29 de maio a 4 de junho de 2022

LOCAL
Montreal e Toronto

HORÁRIO

DURAÇÃO

PREÇO
Ação desenvolvida no âmbito do programa PORTUGAL2020 e
Compete2020, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.

MISSÃO EMPRESARIAL AO CANADÁ
A AEP, com o objetivo de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de mercados, está a promover uma Missão Empresarial ao Canadá, que terá lugar
em Montreal e Toronto de 29 de maio a 4 de junho de 2022.
Esta missão multissetorial, terá como objetivo facultar às empresas portuguesas o estabelecimento de contactos com entidades institucionais e empresas locais
através de reuniões previamente agendadas. Desta forma, as empresas portuguesas terão a possibilidade de, in loco, compreender as necessidades mais
emergentes e perceber as potencialidades que este país proporciona nos vários setores de atividade.
Porquê participar?
• Economia sólida, estável, competitiva e aberta ao exterior;
• Um dos mercados mais ricos do mundo e reconhecido internacionalmente pelo seu avanço tecnológico;
• Integra o G8 e posiciona-se nos lugares cimeiros no ranking de doing business;
• País mais bem colocado na OCDE - tanto pelo menor número de procedimentos como pelo menor tempo de duração para conclusão;
• Mercado interno com forte poder de consumo e um elevado nível de vida;
• Aprovado o acordo de comercio livre entre o Canadá e a UE – CETA - potenciando as relações comerciais e económicas com o espaço da UE.
PROGRAMA EMPRESARIAL
29 maio - Partida Porto ou Lisboa / Montreal
30 maio - Reuniões B2B Montreal
31 maio - Reuniões B2B Montreal
1 junho - Deslocação Toronto
2 junho - Reuniões B2B Toronto
3 junho - Reuniões B2B Toronto
Ao final do dia regresso Toronto / Porto ou Lisboa
Neste contexto, convidamos as empresas a participar nesta ação desenvolvida no âmbito do programa PORTUGAL2020 e Compete2020, Programa Operacional da
Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.
Prazo de inscrição: até 29 abril 2022

COVID-19 – Atendendo à situação de pandemia que se vive a nível global, poderão ocorrer alterações ao programa da ação. A AEP efetuará uma constante monitorização do evoluir da situação junto das entidades organizadoras e autoridades oficiais e
procederá à implementação das medidas necessárias e adequadas à realidade que se venha a verificar no período que antecede o evento e durante a sua realização.

SAIBA COMO PARTICIPAR
Condições de Participação
Elegibilidade (financiamento a 50% dos custos elegíveis)
Formulário de Inscrição

Contacte a AEP para mais informações:
Av. Dr. António Macedo, 196 | 4450-617 Leça da Palmeira
tel: 229 981 500
email: aep@aeportugal.pt
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CONTACTO
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Departamento Internacional
Sandra Silva
Gestora de Mercados
Tel: +351 22 998 1787 | Tlm: +351 91 970 8834
sandra.silva@aeportugal.pt
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