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Missões virtuais à América Latina ajudam PME portuguesas 

 

No dia 2 de Abril, pelas 10 horas, realiza-se o primeiro encontro online (webinar) organizado 
pela Câmara de Comércio Portugal – Atlântico Sul com o objectivo de dar a conhecer às PME 
portuguesas as oportunidades de exportação de bens e serviços, através de missões virtuais, 
para vários mercados da América Latina. Estes webinars são de entrada livre a todos os 
interessados, independentemente de ser ou não sócios.  

Este é um programa sob a égide Connect@Portugal, uma iniciativa criada por esta câmara de 
comércio, num contexto em que as actividades de prospecção só podem ser realizadas à 
distância. O cancelamento de feiras e certames internacionais, fulcrais para o desenvolvimento 
da actividade de empresas com forte dependência das exportações, como é o caso das 
portuguesas, leva à necessidade de reinventar a forma como são efetuados os contactos e o 
networking.  

Calendarizados, para o mês de Abril, estão já outros webinars, específicos para alguns mercados, 
em que as empresas poderão conhecer as oportunidades e preparar missões virtuais, com 
agendas completas de encontros one-to-one como tem sido, de resto, o trabalho desenvolvido 
pela Câmara de Comércio Portugal – Atlântico Sul, em contexto presencial. 

“Assistimos a uma profunda transformação da oferta por parte das empresas e das marcas, que 
nos chegam diariamente com formas inovadoras de nos fazerem chegar a casa os seus bens e 
serviços. A necessidade que as empresas têm de se reinventar e de apostar em contactos à 
distância com os seus clientes leva a que associações como a nossa prestem consultoria 
adaptada aos seus interesses”, afirma Filipe Vasconcelos Romão, presidente da Câmara de 
Comércio Portugal – Atlântico Sul. 

Em 2019, o valor das exportações das empresas portuguesas ultrapassou, pela primeira vez os 
90 mil milhões de euros. Este valor ronda os 44% do peso das exportações no Produto Interno 
Bruto (PIB). Os números animadores do início deste ano apontavam para que, em 2025, este 
valor chegasse aos 50% do PIB. O atual contexto não nos permite projectar quaisquer valores, 
mas é possível concluir que as empresas portuguesas estão prontas para exportar os seus bens 
e serviços e que a conjuntura pode permitir novas oportunidades de negócio, contrariando os 
piores cenários económicos. 
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I Parte 

Webinars: 

2 Abril | Webinar geral de apresentação do Connect@Portugal, calendário de acções e de 
contexto sobre a América Latina  

6 de Abril | México 

14 de Abril | Colômbia + Panamá 

16 de Abril | Chile + Peru 

21 de Abril | Paraguai + Uruguai + Argentina 

 

II Parte 

Missões virtuais: 

Reuniões individuais com os interessados para diagnóstico preliminar 

Envio de proposta de contactos para validação pelas empresas 

Validação de contactos 

Apresentação de agenda final 

Arranque das reuniões por videoconferência entre as empresas portuguesas e latino-
americanas 

Reuniões de balanço com as empresas 

Acompanhamento 

 

Para mais informações contactar:  

Raquel da Cruz Leal 

raquelcruzleal@camaraatlanticosul.pt 

965106313 

 


