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Working Document/ Documento Preliminar

Este programa não é final e será

atualizado conforme interação com

os parceiros e o perfil dos

participantes.

Adicionalmente, serão marcadas

pelo menos 5 sessões 1:1 para cada

participante na missão.

This program is not final and will

be updated according to

interaction with partners and the

profile of participants.

Additionally, at least five 1:1

meetings will be arranged for

each participant in the mission.
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• 50% of the program is pre-organised and

another 50% will be constituted by customised

agendas for each of the participants (1:1 

meetings).

• Final program to be adjusted according to 

the profile of registered participants

• Supported by AICEP, the Embassies of each

country, local investment agencies and local 

chambers of commerce

• Reimbursement of 50% (45%) of participation

costs (travel, accommodation, other) for 

SMMEs

• 50% do programa está pre-organizado, os 

restantes 50% é constituído por agendas 

customizadas a cada um dos participantes 

(encontros 1:1)

• Programa final será ajustado conforme perfil 

dos participantes inscritos

• Reembolso de 50% (45%) dos custos de 

participação (viagem, alojamento, etc.) 

• Envolvimento das Embaixadas dos dois 

países, Agências de investimento das 3 

províncias visitadas: GGDA – TI KZN – Wesgro, 

Comissão Europeia, Câmaras de Comércio 

Locais (South African Portuguese Chamber of

Commerce, Johannesburg Chamber of

Commerce and Industry, Durban Chamber of

Commerce and Industry)

1. Trade Mission Summary / Sumário da Missão
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1. Interesse do mercado: mais de 50 M habitantes;

porta de entrada de África; mercado maduro

onde as empresas portuguesas podem integrar

cadeias de valor sofisticadas e fortes; com grande

pressão política, económica e financeira para

modernizar, construir infraestruturas, melhorar a

performance em todos os níveis; nível de

tecnologia e inovação das empresas portuguesas

encaixa bem com as necessidades da economia

sul-africana

2. É um mercado mais exigente em termos de

língua, cultura, competitividade/concorrência,

Black Economic Empowerment. A Missão, a

CCILSA e a AIP-CCI são veículos fundamentais

para apoiar logisticamente, orientar as empresas,

ajudar a abrir portas, promover contactos

3. Programa de alto nível com encontros com

entidades públicas e privadas.

4. Agendas individuais de reuniões B2B (pelo menos

5) de acordo com o perfil e interesse de cada

empresa participante.

2. Benefícios de Integrar a Missão …
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3. Financial Support/ Apoio Financeiro 

Financial Support from Portugal

2020

All eligible SMMEs will have 50% to

45% of their participation costs

(travel, accommodation, other)

reimbursed by Compete 2020.

1. Através do programa de internacionalização

da AIP - CCI

2. Através do programa de internacionalização

da CCILSA - ExportÁfrica 2020

3. Através de programa de internacionalização

individual da PME participante

Neste âmbito, todas as PME participantes e elegíveis

terão as suas despesas elegíveis (viagem, alojamento,

outras) apoiadas a fundo perdido, numa percentagem

que varia entre 50% e 45%.



7

4. South Africa/ África do Sul

Mercado Importante para Portugal

• Segunda maior economia de África

(depois da Nigéria, contando com o

PIB relativo ao petróleo)

• Porta de entrada para a África Austral

• Os maiores centros económicos,

financeiros, científicos, industriais, de

transportes, da África Austral

• Economia cada vez mais integrada

com Angola e Moçambique

• Presença portuguesa histórica e

através de comunidade portuguesa

pujante

• Economia recetora da inovação

existente em Portugal



8

2.900 euros/participante

Inclui:

1. Viagem em classe económica

2. Alojamento (Hotel 4 estrelas)

3. Participação em todo o programa

4. Agendamento de reuniões para programa individual (pelo

menos 5 reuniões 1:1)

5. Participação nos eventos formais do Programa

6. Transporte local, no âmbito do programa coletivo

7. Voos locais

Não inclui:

1. Dias adicionais ou opção de lazer de fim-de-semana – fica

à escolha de cada um regressar na sexta-feira ou fazer um

programa no fim-de-semana

2. Jantares livres

5. Preço
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Organizadores

South African Embassy  
in Portugal

Apoios

Embaixada de Portugal  
na África do Sul

Em parceria com:

Parceiros



Vantagens 
de Ser Sócio
Exemplo 2 Separador
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Como se registar para a Missão

How to register
for the Mission

Send a mail to trademission@ccilsa.org

Or telephone to:

+ 351 93 4 927 500
+ 27 76 429 7840

Envie mail para trademission@ccilsa.org

Ou telefone para: 
+ 351 93 4 927 500
+ 27 76 429 7840

mailto:trademission@ccilsa.org
mailto:trademission@ccilsa.org
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Founded in 1980

Not for Profit

Registered in Portugal & South Africa

• Business Information & Intelligence

• Networking & Business Matching

• Investment & Business Support Services

• Trade Missions

• Interaction w/ Institutions and Governments

• Promotion of Members’ Business

Fundada em 1980

Sem fins Lucrativos

Registada em Portugal e África do Sul

• Informação de Negócios

• Networking & Business Matching

• Serviços de Suporte a Negócios e 

Investimentos

• Missões Comerciais

• Interação com Instituições e Governos

• Promover o Negócio dos Associados
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Governing Bodies/ Corpos Sociais

/ General Assembly

/ Executive Board

/ Fiscal Council

/ Supporters
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Bridging People & Businesses

Juntamos Pessoas e Negócios


