
    

 

 

 

Missão Inversa 

Mercado: Alemanha 
 

 

Paços de Ferreira, Janeiro de 2017 

 
Exmos.(as) Senhores(as) Empresários(as), 

 

A Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AEPF), em colaboração com a Câmara de Comércio e Indústria Luso-
Alemã (CCILA) irá levar a cabo, nos próximos dias 13 a 16 de Março de 2017, uma Missão Inversa que permitirá às 
empresas do sector do Mobiliário um acesso privilegiado a reuniões bilaterais com uma comitiva de importadores e 
distribuidores provenientes do Mercado Alemão. 

A Alemanha é, em termos de Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes, a maior economia da Europa e a 4ª a nível 
mundial, a seguir aos EUA, à China e ao Japão, cenário que não deverá sofrer qualquer alteração até 2019. 

Das cinco maiores economias da UE27, a alemã foi a que mais rapidamente recuperou após o agravamento da crise em 
2009, tendo registado uma taxa cumulativa de crescimento de 7,7 % do PIB no biénio subsequente. 

A Alemanha desempenha um papel fundamental nas relações comerciais internacionais, ocupando, em 2014, o 3º lugar 
no ranking mundial de exportadores (atrás da China e EUA), com 7,9% do valor global das exportações mundiais, e 
também o 3º lugar no de importadores (atrás dos EUA e China), respondendo por 6,4% do valor global das importações 
mundiais. 

No que diz respeito ao sector do mobiliário, o mercado alemão satisfaz a procura interna recorrendo, essencialmente, aos 
mercados externos, tendo a taxa de importação de mobiliário no mercado alemão duplicado nos últimos 15 anos para 
62%. 

No que diz respeito à importação de mobiliário português, a Alemanha ocupa a 3ª posição no ranking dos países 
importadores (atrás da França e Espanha), tendo atingido, de Janeiro a Setembro de 2016, um volume de compras 
próximo dos 78 milhões de euros, equivalente a um quota de 6% das exportações. 

 

 
 

O QUE TEM A GANHAR COM A PARTICIPAÇÃO NESTA MISSÃO? 
 

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

 Acesso a decisores e agentes relevantes no mercado Alemão e ampliação da rede networking; 

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

 Conhecimento da realidade económica do mercado Alemão e a análise das principais tendências de mercado; 

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

 Inserção e expansão para novos mercados;   

 Obtenção de informações relevantes para a realização de parcerias.    
 

  
 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

 
 
CUSTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
ESTE VALOR INCLUI: 

 

 Sessão de esclarecimentos nas instalações da AEPF; 

 Acompanhamento personalizado pela AEPF e pela CCILA; 

 Agenda de contactos B2B; 

 Documentação de apoio; 

 Visitas às instalações dos participantes; 

 Jantar de Networking com a delegação alemã (1 delegado); 

 
 
 
Possibilidade de Co-financiamento: 
 
 
 
 
 
 

 

(*) Notas: 

1. O “Custo Global” (1.200,00 €), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, diz respeito ao custo total da missão empresarial para as empresas que 
não cumpram os critérios de elegibilidade para atribuição do incentivo (taxa de financiamento 50%); 

2. O diferencial entre o “custo final após comparticipação” e o “custo global” é relativo à percentagem de co-financiamento. Este valor (600,00 €) 
será atribuído, no momento da inscrição, às empresas que a ele tenham direito. 

3. O custo de participação foi calculado com base nas cotações fornecidas em 02-01-2017para um número mínimo de 8 participantes e, por isso, 
poderá sofrer alterações por motivos não imputáveis à AEPF. 

 

PROGRAMA PROVISÓRIO * 

13 a 16 de Março de 2017 

 

  

14.03.2017 
Terça-feira 

09:30 Sessão de Abertura 

10:00 Reuniões B2B 

12:30 Almoço Livre  

14:00 Início das Visitas às Instalações das Empresas Participantes 

18:00 Fim das Visitas 

19:30 Jantar com a Delegação Alemã 

  

15.03.2017 
Quarta-feira 

09:30 Início das Visitas às Instalações das Empresas Participantes 

18:00 Fim do Evento 

  
 
 

INFORMAÇÕES/INSCRIÇÕES: AEPF- ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE PAÇOS DE FERREIRA   
 PAÇOS DE FERREIRA            PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA CAPITAL DO MÓVEL, AP. 132 

 (TELFS: 916 000 925)                       E-mail:  albertoferreira@capitaldomovel.pt 
 

 

Os interessados deverão remeter a ficha de inscrição e ficha técnica da empresa, devidamente preenchida para qualquer dos contactos 
acima indicados. 

 

CUSTO DE PARTICIPAÇÃO 

 
600,00 € 

 

 Custo Final 
Após Comparticipação (*) 

Custo Global (*) 

 
 

Financiamento PORTUGAL2020 a 50% 
 

600,00 € 
 

1.200,00 € 
 

mailto:gapi@aeportugal.com

