MISSÃO EMPRESARIAL FILIPINAS
DATA: 24 A 30 DE MARÇO 2018

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

POPULAÇÃO
104 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 nas Filipinas;

•

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.

MANILA

IDIOMA
FILIPINO E INGLÊS

FUSO HORÁRIO
GMT +8

MOEDA
PESO FILIPINO

APOIO PERSONALIZADO:

•

Acompanhamento de um parceiro local durante a missão;

•

Apoio no período pós-missão empresarial.

VALOR:
4.150€ + IVA / por pessoa

INCLUÍDO:

•

Passagem aérea em classe turística Lisboa / Manila / Lisboa *

•

Alojamento em Hotel a definir em Manila

•

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.

O arquipélago das Filipinas,
próximo da linha do equador, faz
fronteira com diversos países
asiáticos.
Revela-se a economia com
maior estabilidade da região,
com
uma
previsão
de
crescimento de 6,1%, entre 2018
e 2022.
A constante aposta nas reformas
económicas, tem feito com que
o consumo interno aumente
consecutivamente, o que tem
incentivado
o
investimento
externo.
Os crescimentos económicos,
juntamente com a mão-de-obra
competitiva,
têm
feito
do
arquipélago um dos mercados
mais apelativos da região para
todos os setores de atividade. Os
que mais se destacam para o
investimento estrangeiro são:
construção, equipamentos e
infraestruturas, energia, redes de
saneamento,
processamento
alimentar,
tratamento
de
resíduos e TIC.

