TEKTÓNICA/SIL - CENSE Newark USA – 7 e 8 de Março 2019
Grande Encontro de Negócios da Construção e Imobiliário USA / Portugal

Missão empresarial à Maior Economia do Mundo
Exmos Senhores,
A Fundação AIP organiza em parceria com a Media Consult (USA) nos dias 7 e 8 de Março de 2019, a participação
de empresas portuguesas no grande encontro da Construção e Imobiliário USA/Portugal a realizar em Newark,
Estados Unidos da América.
Este encontro de negócios conta com a participação de mais de 250 grandes empresários Lusodescendentes da
costa leste dos Estados Unidos do sector da construção e de convites especiais a responsáveis americanos
nomeadamente mayors e responsáveis de algumas cidades.
A comunidade lusodescendente da costa leste dos Estados Unidos desde Boston a Miami, é hoje responsável por
parte muito significativa das principais obras desde a habitação às infra-estruturas ou edifícios públicos, e adquiriu
um forte reconhecimento pela qualidade do trabalho realizado.
Esta missão empresarial será uma grande oportunidade para as nossas empresas do sector da construção e
imobiliário, quer para mostrar e vender os seus produtos, quer para fazer parcerias com empresas de
lusodescendentes e entrando assim com os seus produtos no mercado americano, pois de outra forma isso será
extremamente difícil.
As empresas de portugueses nos Estados Unidos são hoje responsáveis por facturações de muitos milhões de
dólares e procuram em Portugal, qualidade, inovação e competitividade, sendo os Estados Unidos o principal
destino das exportações portuguesas para fora da Europa.
As nossas empresas vão ter a oportunidade de ter reuniões B2B com os empresários lusodescendentes e com os
convidados especiais americanos, e de poder apresentar os seus produtos e soluções.
Este grande encontro tem como foco central a concretização de negócios, através de reuniões, workshops, ou
almoços e pequeno almoços de trabalho.
Em Maio durante a Tektónica em Lisboa receberemos uma missão inversa de empresários lusodescendentes dos
Estados Unidos, que aqui terão oportunidade de dar seguimento às suas reuniões de negócios.
A Fundação AIP está certa que esta será uma forma eficaz de ter sucesso no mercado dos Estados Unidos, fazendoo em parceria com a nossa comunidade lusodescendente que é extremamente prestigiada e considerada nesta que
é a maior economia do mundo.
Participe connosco!
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PRÉ - INSCRIÇÃO
DADOS DA EMPRESA
Nome da Empresa
Número de Contribuinte
Morada
Código Postal

-

Telefone

Localidade
Fax

E-mail

Responsável pela participação
Telemóvel

Cargo
E-mail

Produtos a Expor:
Objectivos da Participação:

A REQUISITAR
- VALORES
DE PARTICIPAÇÃO:
PACOTE
(ver o que inclui na 2ª página)
ÁREA A ÁREA
REQUISITAR
– VALORES
DE PARTICIPAÇÃO:
(ver o que inclui
na paginaCOMPLETO
seguinte)
Assinalar com X o modelo de participação pretendida (*em aprovação co-financiamento de cerca de 50% do
PORTUGAL2020)

/MAR. – Maputo,
Silver –
Gold –
Bronze –

Nota: Esta acção irá ser inserida no Projecto Conjunto PORTUGAL2020 SI Internacionalização de PME nº 38083, pelo que em caso de
aprovação, as PME consideradas elegíveis, de acordo com as condições de participação em anexo, podem beneficiar de um cofinanciamento de 50% dos custos directos elegíveis no âmbito deste projecto, e de 85% dos custos gerais, ligados à preparação da acção.
O valor final de incentivo será concedido tendo igualmente em conta o diferencial entre os custos finais apurados e o custo suportado nesta
fase pela empresa.
As empresas da região de Lisboa também poderão ser objecto de incentivo com um reembolso em cerca de 40% dos seus custos elegíveis.

DATAS:
Saída de Lisboa (ou Porto) para Newark
Visitas Empresariais
Realização do CENSE
Regresso de Newark para Lisboa (ou Porto)

5 de Março 2019
6 de Março 2019
7 e 8 de Março 2019
9 de Março 2019
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A PARTICIPAÇÃO INCLUI:
•

Viagem Lisboa » Newark »Lisboa em classe económica;

•

Alojamento em Hotel em Newark (4 noites);

•

Participar no “Grande Encontro de Negócios da Construção e Infraestruturas Estados Unidos / Portugal”;

•

Encontros B2B com mais de 150 empresários lusodescendentes da Costa Leste dos Estados Unidos de Miami a Boston;

•

Reuniões e almoços de trabalho durante os 2 dias do CENSE (7 e 8 de Março);

•

Encontros com entidades oficiais dos Estados Unidos (7 e 8 de Março);

•

Visitas a empresas locais (6 de Março);

•

Acesso a base de dados com os contactos dos empresários dos Estados Unidos presentes neste Grande Encontro;

•

Apoio on site da equipa da Fundação AIP / Lisboa FCE e da MC Media Consulting USA

•

Modalidades de participação:
GOLD
1.

Filme promocional de 30 segundos nos écrans do evento

2.

Logo no painel de entrada do Cense e kit distribuído a todos os participantes do evento

3.

Mesa na área de exposição e orador nas conferências

4.

10 convites incluindo jantar de gala e seminários

SILVER
1.

Filme promocional de 15 segundos nos écrans do evento

2.

Logo no painel de entrada do Cense e kit distribuído a todos os participantes do evento

3.

8 convites incluindo jantar de gala e seminários

BRONZE
1.

Logo no painel de entrada do Cense e kit distribuído a todos os participantes do evento

2.

2 convites incluindo jantar de gala e seminários

Assinatura

Data

/

/

Devolução da documentação:
Cristina Cardoso – Tel: (+351) 218 921 596 – cristina.cardoso@ccl.fil.pt

Contactos Tektónica (sector construção) :
Teresa Gouveia – Tel: (+351) 218 921 556 | Tlm (+351) 962 060 697 | E-mail – teresa.gouveia@ccl.fil.pt
José Manuel Cardoso Tel: (+351) 218 921 548 | Tlm (+ 351) 965 317 584 | E-mail – jose.cardoso@ccl.fil.pt

Contactos SIL (sector imobiliário) :
Sandra Bértolo Fragoso – Tel (+351) 218 921 723 | Tlm (+351) 962 060 617| E-mail – sandra.fragoso@ccl.fil.pt
Carla Borges Pita – Tel (+ 351) 218 921 552 | Tlm (+ 351) 961 349 874 | E-mail - carla.borges@ccl.fil.pt
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