
PROGRAMA
PARticiPAntes AicO, ciAc, entidAdes e eMPResAs PORtuGuesAs

01.out/2018. 2ª feiRA          
 • Traje formal

08:30 AcReditAçãO e ReGistO dOs PARticiPAntes 

09:00 sessãO inAuGuRAl | Centro de Congressos de Lisboa-CCL | Praça das Indústrias

 Jorge Pais | Presidente da comissão Organizadora
 José eduardo carvalho | Presidente da AiP
 Alfredo cuadra García | Presidente da ciAc
 Julián dominguez | Presidente da AicO
 António costa | Primeiro Ministro de Portugal*

10:00 sessões paralelas

PORtuGAl PlAtAfORMA de neGóciOs - euROPA, 
AMéRicA lAtinA e cPlP: Que desAfiOs?

• CCL - AIP | Praça das Indústrias

Ana Paula laborinho | diretora Oei Portugal
António silva | Administrador AiceP
Hélder Vaz lopes | ex.diretor Geral cPlP
salimo Abdula | Presidente da ce-cPlP
Julián dominguez | Presidente da AicO
 
11:30 PAusA PARA cAfé

11:45 sessões paralelas

lisbOA, MiAMi e seVilHA: tuRisMO e neGóciOs 
inteRnAciOnAis - MOdelOs de desenVOlViMentO

• CCL - AIP | Praça das Indústrias

duarte cordeiro | Vice-Presidente c.Municipal de lisboa 
francis suarez | Presidente da câmara de Miami
Juan espadas | Presidente da câmara de sevilha
damián Valenzuela | latin America invest (Miami)
Ricardo Medeiros | Adm. do Porto de lisboa e setúbal
José theotónio | Grupo Pestana

13:30 AlMOçO | CCL - Restaurante Espaço Tejo | Praça das Indústrias

 “negócios e investimentos em Miami” - Apresentações de empresários de Miami

15:00 sessões paralelas

 AsseMbleiA AicO AsseMbleiA ciAc netwORkinG eMPResARiAl

 • AIP - Sala dos Presidentes | Praça das Indústrias • AIP - Sala Luís Morales | Praça das Indústrias • AIP - Centro Empresarial | Praça das Indústrias

1818:00 enceRRAMentO

20:30 JAntAR de GAlA (opcional) 

 • Senhores: fato escuro    • Senhoras: vestido de cocktail ou duas peças

PAnORAMA dA ARbitRAGeM eM PORtuGAl  
e PAíses dA cPlP

• AIP - Auditório Luís Morales | Praça das Indústrias

José soares Machado | Partner sRs Global
Joana borralho de Gouveia | Presidente do ARbitRARe 

APlicAçãO dA tecnOlOGiA nA ARbitRAGeM 
inteRnAciOnAl

• AIP - Auditório Luís Morales | Praça das Indústrias

luis Martínez | Vice-Pres.American Arbitration Association
diana droulers | data disputes Resolution
dámaso Riaño | secretário G. corte de Arbitragem de Madrid 

*A confirmar
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PeRsPetiVAs dA AMéRicA lAtinA nAs dinâMicAs 
ecOnóMicAs cOM A euROPA e A cPlP

XLV ASSEMBLEIA GERAL AICO | LI ASSEMBLEIA CIAC



02.out/2018. 3ª feira

08:30 acreditação e registo dos participantes

09:00 SESSÕES PARALELAS

Boas práticas nas câmaras de comércio: ética nos  
negócios, contratação e Boa governança corporativa

• AIP - Sala dos Presidentes | Praça das Indústrias

Jerónimo pérez casero | pres. com. turismo ascame e cc málaga
adolfo díaz-ambrona | secretario geral da cc de espanha
nathan poplawsky | presidente da cc do méxico
mónica de greiff | presidente da cc de Bogotá 

10:30 pausa para café

11:00 SESSÕES PARALELAS

desafios, riscos e oportunidades do e-commerce

• AIP - Sala dos Presidentes | Praça das Indústrias

peter Hill | presidente da câmara de comércio de santiago
francisco maria Balsemão | vice-presidente da aip
george teixeira pinheiro | presidente da cacB - Brasil  
daniel velasco | diretor geral da cc de santa cruz
claudio fernández martí | pres. fedocâmaras e da c. vega real 

12:30 almoço | CCL - Restaurante Espaço Tejo | Praça das Indústrias

14:30 SESSÕES PARALELAS

networking empresarial mediante agendamento prévio

• AIP - Centro Empresarial | Praça das Indústrias

sOft lAw e A suA APlicAçãO

• AIP - Auditório Luís Morales | Praça das Indústrias

Mauricio Gonzalez | director centro de Arbitragem 
e conciliação da ccb
fernando bedoya | sócio Pérez llorca
Angel freire | Advogado sócio firma Araoz y Rueda
Moderadora: liliana sánchez | diretora Geral ciAc

tendênciAs leGislAtiVAs nA ARbitRAGeM: 
eleMentOs difeRenciAdORes

• AIP - Auditório Luís Morales | Praça das Indústrias

Patricia Vera | diretora do cAM Amcham Quito
Macarena letelier | sec. Geral do cAM - santiago
fernando Aguilar | Vice-presidente cMAc - Argentina

ReuniãO dO cOnselHO diRectiVO ciAc PARA 
Análise dO PlAnO estRAtéGicO
• AIP - Auditório Luís Morales  | Praça das Indústrias

PeRsPetiVAs dA AMéRicA lAtinA nAs dinâMicAs 
ecOnóMicAs cOM A euROPA e A cPlP

XLV ASSEMBLEIA GERAL AICO | LI ASSEMBLEIA CIAC

iniciativa                                         Media Partner                                       Apoio 


