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missão empresarial
EUA
SÃO FRANCISCO
+ LAS VEGAS
EUA | CALIFÓRNIA:
• A Califórnia cobre grande parte da costa Oeste dos EUA, sendo o seu estado mais populoso, com 39 milhões de
consumidores.
• Mais de metade da sua economia centra-se na tecnologia, serviços financeiros, de imobiliário, técnicos e científicos.
• Apesar de apenas representar 1,5% da economia do Estado, a indústria agrícola californiana tem a maior produção
dos EUA.

SÃO FRANCISCO:
• São Francisco é o centro cultural, comercial e financeiro do norte da Califórnia.
• O total da população da área da Baía de São Francisco (que inclui as cidades de San Jose e Oakland) é de 8,5 milhões
de habitantes.
• É a segunda maior região metropolitana do Estado - a seguir à Grande Los Angeles - e a 5ª maior do país.
• Os vales de Napa - importante player mundial no setor dos vinhos - e de Santa Clara - que cobre a maior parte do
Sillicon Valley -, fazem parte da mesma região.
• A Baía de São Francisco tem a 2ª maior concentração de empresas cotadas como as 500 maiores dos EUA.
• A região é ainda sede de importantes centros académicos como as universidades da Califórnia (Berkeley), Califórnia
(San Francisco), Stanford, Santa Clara, San Francisco e San Jose State.
• Sacramento, a capital estadual, fica a 200 km de distância.

LAS VEGAS:
• É a capital do condado de Clark e a maior cidade do estado de Nevada, ocupando uma área de 295 km2.
• Com uma densidade populacional elevada, é a cidade com maior taxa de crescimento demográfico dos Estados
Unidos. Segundo o último censo, a cidade alberga 583.756 habitantes e a sua região metropolitana possui mais de 1,9
milhão de habitantes. Em época de férias, calcula-se que o número de turistas seja idêntico ao dos seus habitantes.
Anualmente, recebe mais de 38 milhões de pessoas, dos quais 16% são estrangeiros.
• Sendo um dos principais destinos turísticos e de entretenimento do país e do mundo, a economia local move-se,
essencialmente, pelo turismo mas também possui um importante centro tecnológico e uma crescente concentração
de empresas industriais, que fazem desta região um relevante polo económico dos EUA.
• Conhecida mundialmente pelos seus casinos de luxo, Las Vegas oferece ainda um vasto leque de hotéis, restaurantes,
feiras, eventos e convenções de grande dimensão e reputação internacional. O Las Vegas Convention Center (LVCC) é
um dos maiores centros de convenções do mundo. No início de junho, o LVCC irá receber dois eventos de destaque: a
InfoComm Trade Show e a Waste Expo.

INSCRIÇÕES ABERTAS
até 29 de abril
valor de participação na missão
empresas elegíveis

empresas não elegíveis

3.010,00 €**

6.020,00 €

Aos valores indicados acresce IVA à taxa de 23%.
**Este valor corresponde ao montante a pagar pela empresa participante, já incluindo o incentivo aplicável de acordo com os requisitos de elegibilidade

Conheça as condições de participação aqui e verifique se a sua empresa é elegível
para efeitos de benefício de cofinanciamento da missão
Contactos do Departamento de Internacionalização da AIP-CCI:
internacionalizacao@aip.pt | 213 601 048 | 213 601 055 | www.aip.pt
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Domingo – 05 jun.
Manhã

Viagem Porto / Lisboa – São Francisco

Segunda-feira – 06 jun.
Manhã
9:30 – 11:30

Encontro Institucional com o Cônsul Geral de Portugal e Delegado da AICEP em São
Francisco
Apresentação e discussão sobre “Portugal in San Francisco”.
(Consulate General of Portugal in San Francisco, 3298 Washington Street, SF)

PROGRAMA PROVISÓRIO

Tarde

Encontros B2B

Terça-feira – 07 jun.
Manhã
e tarde

Encontros B2B
Visita opcional a Sillicon Valley + Centros de Incubação ou Stanford University

Noite

Viagem São Francisco - Las Vegas

Quarta-feira – 08 jun.
Manhã
e tarde

Visita à InfoComm Trade Show e/ou Waste Expo - Las Vegas Convention Center
(opcional)
+ Encontros B2B

Quinta-feira – 09 jun.
Manhã
e tarde

Visita à InfoComm Trade Show e/ou Waste Expo - Las Vegas Convention Center
(opcional)
+ Encontros B2B

Sexta-feira – 10 jun.
Manhã
e tarde

Visita à InfoComm Trade Show - Las Vegas Convention Center (opcional)
+ Encontros B2B

Noite

Viagem Las Vegas - São Francisco

Sábado – 11 jun.
Manhã

Livre ou visita opcional a Napa Valley

Tarde

Almoço de grupo + reunião para balanço da missão
Viagem regresso San Francisco – Lisboa / Porto

