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COLÔMBIA: As exportações portuguesas para a Colômbia alcançaram os 31,2 milhões de euros
durante o 1º semestre de 2015, um crescimento de 20,95% face ao período homólogo. Entre o período
de 2012-2015, as exportações para este mercado têm crescido a um valor médio superior a 45%, sendo
objetivo do Governo português que as exportações portuguesas cheguem aos 100 milhões de euros
anuais. O país compra atualmente a Portugal produtos tão diversos como cimento, roupa e acessórios,
plásticos ou esquentadores.
A Colômbia duplicou o seu PIB per capita na última década, estimando-se que metade da sua população
pertencerá à classe média dentro de 10 anos. A dimensão do mercado, a estabilidade política e
económica e o Tratado de Livre Comércio com a UE, fazem da Colômbia um país cada vez mais aliciante
para as empresas portuguesas. Jerónimo Martins, Mota-Engil e Timwe, são algumas das empresas
nacionais que apostaram neste mercado.
BOGOTÁ: Capital e maior cidade do país, possui uma população de 8,8 milhões de habitantes. É a cidade da
América Latina que mais depressa cresce, sendo esperado que alcance os 25 milhões de habitantes por volta
de 2038.
MEDELLÍN: Localizada a 420 km norte de Bogotá, é a 2ª cidade do país. Possui 2,5 milhões de habitantes. A
cidade foi no passado um dinâmico centro comercial, ligado à exportação de ouro e à produção de café, sendo
hoje um centro universitário, de comércio, indústria, ciência, serviços de saúde e produção de flores. Um
estudo recente sobre Smart Cities elegeu, em 2014, esta cidade como sendo a melhor para viver na América
do Sul, ex aequo com Santiago do Chile.

INSCRIÇÕES ABERTAS
até 09 de dezembro
valor de participação na missão
empresas elegíveis

empresas não elegíveis

2.232,46 €**

4.464,92 €

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

BOGOTÁ
+ MEDELLÍN
Domingo – 24 jan.

Tarde

Viagem Lisboa / Porto – Bogotá

Segunda-feira – 25 jan.
Manhã

Reuniões AICEP + Embaixada de Portugal

Tarde

Encontros B2B

Terça-feira – 26 jan.
Manhã

Encontros B2B

Tarde

Encontros B2B

Quarta-feira – 27 jan.
Manhã

Encontros B2B

Tarde

Encontros B2B

Noite

Viagem Bogotá - Medellín

PROGRAMA

Quinta-feira – 28 jan.
Manhã

Reuniões CCI

Tarde

Encontros B2B

Sexta-feira – 29 jan.
Manhã

Encontros B2B

Tarde

Encontros B2B

Sábado – 30 jan.
Manhã

Programa Social

Tarde

Viagem regresso Medellín – Lisboa / Porto
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