
 

 

 

Como entidade que há 40 anos representa formalmente o tecido empresarial dos 22 Países Árabes em 

Portugal, a CCIAP leva a cabo Missões Económicas que trazem real valor para as Empresas Portuguesas que 

estão em processo de internacionalização para os Países Árabes. 

 
O QUE  TEM A GANHAR COM A PARTICIPAÇÃO NESTA MISSÃO? 
 

o Bolsa de Contactos. Cada empresa parte com contactos previamente agendados, por dia e hora; 
 

o Contacto com as principais Instituições Empresariais, Federações e Câmaras de Comércio, Indústria, 

Agricultura e Serviços; 
 

o Acesso a decisores e agentes relevantes nos mercados Árabes e ampliação da rede networking; 
 

o Promoção da sua Empresa, produtos/serviços, junto dos canais privilegiados da CCIAP; 
 

o Conhecimento da realidade económica dos Países a visitar e a análise das principais tendências de 

mercado;  
 

o Conhecimento da cultura de negócios dos países-alvo, regras e procedimentos; 
 

o Inserção e expansão para novos mercados; 
 

o Obtenção de informações relevantes para a realização de parcerias. 
 

 
O QUE É QUE AS MISSÕES ECONÓMICAS DA CCIAP TÊM DE DIFERENTE? 
 

o A CCIAP proporciona um acompanhamento personalizado antes, durante e após a sua realização;  
 

o A CCIAP identifica e selecionada rigorosamente as empresas e interlocutores locais, conforme o 

sector/perfil dos contactos pretendidos pela Empresa Portuguesa participante; 
 

o A CCIAP prepara atempadamente as reuniões bilaterais, organizadas directamente com as 

empresas identificadas nos Países Árabes; 
 

o A CCIAP tem acesso privilegiado aos principais agentes económicos, empresariais e players mais 

relevantes dos Países Árabes;  
 

o A CCIAP prepara apresentações e catálogos empresariais das empresas portuguesas participantes, 

que entrega e distribui aos diferentes agentes económicos locais, o que constitui um poderoso 

instrumento de divulgação dos produtos e serviços;  
 

o A CCIAP prepara apresentações com o perfil de todas as empresas a reunir (e entrega 

individualmente a cada participante); 
 

o A CCIAP prepara e entrega aos participantes documentação como forma de briefing dos respectivos 

mercados; 
 

o A CCIAP está particularmente bem preparada para partilhar com as empresas participantes 

informação relativa aos padrões de relacionamento empresarial nos Mercados Árabes, bem como 

informação específica de enquadramento fiscal e legal dos mercados, e as principais entidades de 

investimento e comércio a eventualmente contactar no processo de internacionalização; 
 

o A CCIAP coordena e organiza previamente todas as actividades de logística: agenda de contactos, 

visitas locais, voos, hotéis, entre outras; 
 

o A CCIAP terá Delegados que acompanharão as empresas na condução de todos os trabalhos. 


