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A Missão Empresarial a Nova Iorque tem natureza exploratória, tendo por objectivo possibilitar
às empresas portuguesas do Sector TICE o contacto directo com o tecido empresarial local, 
sendo proporcionada à comitiva de empresários nacionais a participação no evento promovido
pelo EUPF (European Procurement Forum) 13th Annual EU UN-Procurement Seminar.

A QUEM SE DIRIGE ESTA MISSÃO?

Esta Missão Empresarial é destinada a todas a empresas Portuguesas do Sector das 
Tecnologias de Informação que pretendam exportar ou investir neste mercado.

QUAIS OS OBJECTIVOS DESTA MISSÃO?

Pretende-se com esta missão proporcionar às empresas participantes um conjunto de 
oportunidades e o contacto com players locais relevantes para os seus negócios:
Entre um conjunto de actividades, é proposto:

 Conhecer as organizações das Nações Unidas e o funcionamento do mercado de·
procurement (processo, oportunidades e desafios);
 Participar em vários workshops para compreender como poderá promover os seus produtos ·

e serviços de forma mais eficaz junto das Nações Unidas;
 Promover-se junto destas organizações e reunir one-on-one com os especialistas de·

 procurement relevantes na sua área de actuação;
 Reforçar o contacto com organizações com as quais já trabalha·
 Reuniões B2B e networking com outras empresas europeias com vista a potenciais parcerias·

 e criação de estratégias de abordagem ao mercado procurement das Nações Unidas.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- Passagens aéreas em classe turística 
- Alojamento em Hotéis de 4* e 5*
- Participação no evento 13th Annual EU UN-Procurement Seminar
- Acompanhamento local permanente pela ANETIE
- Seguro de viagem
- Vistos incluídos
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EUROPEAN PROCUREMENT FORUM

SEMINÁRIO 

Com a duração de 2 dias - 29 de Fevereiro e 1 de Março - o seminário proposto pelo
EUPF é dirigido aos representantes de empresas europeias que desejem se posicionar
como fornecedoras das Nações Unidas. 
Neste encontro, as empresas portuguesas terão a oportunidade de:
1. Fornecer informação e ferramentas às empresas europeias para garantir o acesso
 ao UN Procurement market
2. Permitir a apresentação das empresas da UE no staff do UN Procurement
3. Oferecer oportunidades de networking com outros participantes

O QUE ESPERAR

1. Apresentações de organizações da UN nos seus processos de procura
2. Workshops 
3. 1-on-1 meetings com compradores da UN
4. Recepção de Networking & Reuniões B2B

REUNIÕES 1-ON-1

Estão estimadas mais de 300 1-on-1 meetings entre staff da UN e organizações 
participantes

As organizações da UN escolherão com que empresas se irão reunir

Algumas organizações  UN: FAO, IDB, PAHO, UNDP, UNFPA, UNHCR, UNICEF, 
UNIDO UNLB, UNOPS, UN7PD, UNRWA, WHO e Banco Mundial, entre outros
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O European Procurement Forum, Inc. (EUPF), criado em 2003 
por representantes dosestados membros envolvidos na área do 
Procurement das Nações Unidas, é uma organização sem fins 
lucrativos que visa promover os interesses das empresas basea-
das na União Europeia, junto das organizações das Nações 
Unidas.
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QUAIS OS CUSTOS?

Esta missão tem um valor total de investimento de 2.000,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 1.000,00 €. No caso de comparticipação, aos valores apresen-
tados acresce IVA à taxa legal em vigor.

CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE

As Empresas que pretendem usufruir deste financiamento até 50%, devem cumprir as condições e critérios de 
elegibilidade definidos no âmbito do PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020.

a)  Ter sede nas Regiões Norte, Alentejo ou Centro.
b)  Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respectivamente, a administra-
    ção fiscal e a segurança social.
c)  Apresentarem uma situação económico – financeira equilibrada ou demonstrar ter capacidade de financiamen-
    to da operação. Autonomia Financeira Superior a 15%.
d)  CAE Elegível.
e)  Cumprir os critérios de Pequena e Média Empresa (PME), devidamente comprovados pelo Certificado PME. 
f)  As inscrições na Missão Empresarial ao Vietname apenas serão validadas com a recepção do Formulário de
  Inscrição preenchido, devidamente assinada e carimbada por representante que comprometa legalmente a 
  empresa. 
g)  Aquando da apresentação de despesas e a sua análise de elegibilidade, coincidindo com a validação das des-
   pesas elegíveis pelo PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, sendo as empresas participantes ressarcidas até 
   50% de financiamento do investimento total. 
   A transferência do financiamento às empresas estará dependente da análise final do PORTUGAL 2020.

As Empresas não elegíveis no âmbito do Programa PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, poderão igualmente 
participar na Missão, suportando na íntegra os valores de participação e despesas não comparticipadas.

COMO FAZER A INSCRIÇÃO?

Deverá submeter os seus dados através da ficha de inscrição até dia 22 de Janeiro e
enviar-nos uma apresentação da sua empresa em formato PPT ou PDF (max. 5MB). Após o
fim do prazo para as inscrições, será contactado para apurarmos a viabilidade e adequação
do perfil da sua empresa ao mercado Vietnamita e, caso estas se verifiquem, para efectuar o
respectivo pagamento.
A realização desta missão implicará um número mínimo de 6 empresas participantes.

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
NOVA IORQUE



MISSÃO EMPRESARIAL

DADOS DE MERCADO

UM PROJECTO

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
NOVA IORQUE

27 FEVEREIRO a 3 MARÇO



MISSÃO EMPRESARIAL

Dados de Mercado

Estados Unidos da América

 ▪  Maior economia do mundo, mercado sofisticado, de grande dimensão (321 milhões de 
consumidores)e imenso potencial pelas suas característica de inovação. Um dos mais competi-
tivos e industrializados, já ultrapassou a crise financeira e continua a registar um elevado peso
do consumo interno no PIB (superior a 70%), tendo aumentado o seu poder de compra na UE 
em resultado da variação cambial.

 ▪  Maior mercado de Life Sciences mundial e de TICE’s, ocupa a 3ª posição no ranking do 
Global Competitiveness Index 2014-2015 e o 7.º lugar no ranking global do EIU – Economist 
Intelligence Unit (entre 82 mercados). É o 1.º recetor e emissor de fluxos de investimento e 
ocupa o 2.º lugar no comércio mundial de bens como exportador e o 1.º como importador.

 ▪  As relações bilaterais têm vindo a ganhar uma nova dinâmica, nas vertentes de exportação 
e investimentos mútuos, de parcerias de I&D, de transferência de tecnologias e de lançamento
de novos produtos e de exploração de parcerias luso-americanas para a plataforma lusófona 
de negócios, em particular para África e o Brasil. As característica da nossa oferta permitem 
aspirar a que Portugal venha a desempenhar um papel de fornecedor dos EUA mais ativo em 
alguns setores onde temos vantagens comparativas que satisfazem os mais elevados padrões
de exigência, combinando estratégia / inovação / marketing / preço / design.

  Este mercado é um dos nossos principais parceiros estratégicos, o 6.º maior cliente desde 
2013 e o 2.º maior fora da UE. O comércio bilateral de bens e serviços apresenta um saldo 
favorável ao nosso país; no período de 2010-2014 as nossas exportações registaram um 
crescimento médio de cerca de 13%, em 2014, um acréscimo da ordem dos 6% e, entre 
janeiro e junho de 2015, o aumento é de 27,4%, em relação ao período homólogo de 2014.

 ▪  Negociar com os EUA determina, frequentemente, ganhos de sofisticação no produto e de 
eficácia no processo. Pelo potencial de crescimento ao nível do seu consumo interno e pela
complementaridade com a oferta portuguesa é um parceiro de futuro, existindo mais de 2.500
empresas a exportar para os EUA, designadamente PME que procuram crescentemente neste
mercado, uma alternativa válida ao comunitário.

 ▪  Os EUA retomaram a subcontratação e o sourcing em Portugal. É prestigiante vender nos 
EUA, sendo um excelente “cartão de visita” para qualquer empresa dado o grau de exigência 
dos seus consumidores.

▪  Funciona como plataforma de acesso privilegiado aos mercados do Canadá e México que 
fazem parte do Acordo NAFTA (Acordo Norte-americano de Livre Comércio).
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 ▪  Não obstante a forte concorrência doméstica e externa existe uma complementaridade entre
 a procura norte-americana e a oferta portuguesa havendo uma boa apetência por produtos e 
serviços inovadores de maior valor acrescentado, elevado teor tecnológico, preço competitivo e
bom serviço pós venda que combinem um mix de inovação, qualidade, design, marketing e 
preço. A classe média/alta tem um dos mais elevados poderes de compra do mundo, são sofis-
ticados e exigentes e receptivos a produtos estrangeiros, particularmente “europeus”.

 ▪ Oferece inúmeras oportunidades às nossas empresas (exportação e investimento) em 
setores industriais de ponta como sejam as TICE’s, biotecnologia, saúde e lifesciences e outros,
mais tradicionais, incluindo máquinas e aparelhos, calçado, têxteis-lar, confecções, materiais de 
construção, automóvel, mobiliário, energias renováveis, etc. Todos os setores oferecem oportu-
nidades aos produtos e serviços portugueses que apresentem factores de diferenciação e 
apostem na inovação.

 ▪  Factores potenciadores das oportunidades: 4 parcerias universitárias; crescimento económi-
co do mercado (2,5%-3,5%); abundância de capital de risco público e privado; ecossistema de
inovação e financiamento de startups; prática comercial não discriminatória da origem de pro-
dutos e serviços; “diversidade de mercados internos estaduais”; crescimento das importações 
de Portugal; maior comunidade portuguesa no estrangeiro (1.4M); Convenção para Evitar a 
Dupla Tributação Fiscal e Acordo sobre Segurança Social.

▪  O Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Serviços entre a União Europeia e os 
EUA, em fase avançada de negociações, criará um vasto leque de novas oportunidades de ne-
gócio, ao liberalizar as trocas e o investimento mútuos. É um Acordo ambicioso que envolve
várias matérias: redução tarifária, eliminação de barreiras não alfandegárias, proteção do inves-
timento e da propriedade industrial, desenvolvimento da economia digital, mobilidade laboral,
resolução arbitral de litígios, etc. Estima-se que o Acordo crie o maior espaço económico inte-
grado do mundo e venha a ter um impacto particularmente favorável a Portugal, cujo perfil de
especialização produtiva é muito diverso do dos EUA. No estudo do European Council on 
Foreign Relations sobre o impacto do Acordo nos 28 Estados-membros Portugal aparece como
o 2.º país mais beneficiado.

▪  O TTIP vai permitir um posicionamento mais competitivo das empresas portuguesas, pelo
 que é agora o momento de se prepararem e posicionarem.
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