MISSÃO EMPRESARIAL COSTA DO MARFIM
DATA: 20 A 24 DE MARÇO 2018

SETORES: Multissetorial. Destinada a todas as empresas portuguesas que
pretendam exportar ou investir no estrangeiro.

POPULAÇÃO
20 MILHÕES HAB.

CAPITAL
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 na Costa do Marfim;

•

Conhecer os principais operadores do mercado no setor de cada empresa e
a concorrência;

•

Estabelecer contactos com o meio empresarial local;

•

Contactar com parceiros locais de referência.

YAMOUSSOUKRO

IDIOMA
FRANCÊS

FUSO HORÁRIO
GMT +0

MOEDA
FRANCO CFA

APOIO PERSONALIZADO:

•

Acompanhamento de um parceiro local durante a missão;

•

Apoio no período pós-missão empresarial.

VALOR:
3.750€ + IVA / por pessoa

INCLUÍDO:

•

Passagem aérea em classe turística Lisboa/ Abidjan / Lisboa *

•

Alojamento em Hotel a definir em Abidjan

•

Transfers Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto

•

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

•

Seguro de viagem

*Os horários dos voos estão sujeitos a confirmação mediante disponibilidade; caso
pretenda partir do Porto, por favor contacte-nos.

PRÉ-INSCRIÇÃO: Preencher formulário

É um país africano, que faz
fronteira com o Mali, Burkina Faso,
Gana, Libéria e Guiné, com uma
localização privilegiada, junto ao
Oceano Atlântico. A capital
é Yamoussoukro mas a cidade,
com
maior
potencial
para
investimento
e
exportação,
é Abidjan.
Prevê-se que o crescimento do PIB
ronde os 6,8%, entre 2018-2019, um
crescimento notável para um país
emergente, contribuindo para isso
o forte investimento público e
políticas
que
influenciam
o
comércio nacional e internacional.
As relações bilaterais com Portugal
têm sido fortalecidas ao longo dos
últimos anos, com um aumento
muito significativo das exportações
para a Costa do Marfim em 2017
(137,5%).
Os setores de atividade com maior
interesse para as exportações são:
infraestruturas,
redes
de
abastecimento, rede rodoviária,
agricultura,
sistema
bancário,
energia, setor mineiro, imobiliário e
telecomunicações.

