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SUMÁRIO DA MISSÃO

A QUEM SE DIRIGE ESTA MISSÃO?

Esta Missão Empresarial é destinada a todas as empresas portuguesas do setor das 
tecnologias de informação e eletrónica que pretendam entrar neste mercado.

PRINCIPAIS OBJETIVOS DA MISSÃO

Pretende-se com esta missão proporcionar às empresas participantes um conjunto de oportuni-
dades, tais como:
·C onhecer o ambiente de negócios do país;
·R ealização de reuniões individuais de negócios com empresas e empresários na cidade de 
 Varsóvia e outras cidades de acordo com o perfil de cada empresa participante;
·C ontacto com parceiros locais de referência;
·C ontacto com a Polish Portuguese Chamber of Commerce;
·D esenvolvimento de contactos com entidades Governamentais locais para apoio ao investi-
mento na Polónia;
·C onhecer os principais operadores do mercado no sector;
·E stabelecimento de contactos com a diáspora portuguesa do meio empresarial local

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

Atividades no âmbito do programa

  o   Conferencia e demonstrações das soluções das empresas portuguesas
  o   Um jantar em grupo
  o   Agendamento de reuniões individuais com potenciais parceiros de negócio e clientes finais
  o   Momentos de networking com a esfera empresarial local e com a diáspora portuguesa
  o   Transfers Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto
  o   Acompanhamento local permanente
  o   Seguro de viagem

O que não está incluído:
   o   Refeições
   o   Outras despesas 
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PROGRAMA*

* PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES

4 DE DEZEMBRO ( Domingo)

 – 14:00 chegada a Varsóvia (voo direto de Lisboa as 9:15)
 – Jantar num restaurante típico polaco
 

5 DE DEZEMBRO
9:00-16:30

Sessão/conferência com os representantes da PPCC, Governo Polaco, Embaixada 
Portuguesa, PTI (Associação Polaca de Tecnologias de Informação) e potenciais parceiros.

Objetivo: conhecer realidade empresarial na Polónia, potencial do mercado das tecnologias 
de informação e eletrónica e apresentar a proposta das empresas portuguesas 
(apresentações de 30 minutos da cada empresa portuguesa).

6 DE DEZEMBRO

Reuniões individuais com os potenciais clientes em Varsóvia

7 E 8 DE DEZEMBRO

Reuniões individuais 

9 DE DEZEMBRO 

Regresso para Lisboa (voo indireto, com 1 stop) ou

10 DE DEZEMBRO

 Voo direto Varsóvia-Lisboa
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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 administração 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 presente Missão Empresarial 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?

Ou entre em contato conosco através do email geral@anetie.pt ou do contato telefónico 
+351 220 997 982.

A realização desta missão implicará um número mínimo de 6 empresas participantes.

QUAIS OS CUSTOS?

Esta missão tem um valor total de investimento de 1.000,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 500,00 €. No caso de comparticipação, aos valores apresen-
tados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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http://www.anetie.pt/website.aspx?p=1409


A Polónia é um país já conhecido dos empresários portugueses, tendo sido por muitos 
escolhido para o início dos seus investimentos nos mercados da Europa Central. A razão de 
tal escolha não é difícil de entender: um mercado situado entre a Alemanha e a Ucrânia e 
muito bem posicionado para ser a base para a entrada nos países do Leste da Europa. A 
isto aliam-se factores tão importantes como a existência de uma indústria dinâmica e de 
uma mão-de-obra com boa formação, integradas numa sociedade estável tanto do ponto de 
vista político como económico.

Com um mercado com cerca de 40 milhões de consumidores e uma taxa de crescimento 
acima de 2,5%, a Polónia é um país que oferece inúmeras possibilidades de negócio e 
investimento para as empresas portuguesas. A sua localização estratégica na Europa faz 
com que este mercado seja um dos mais atractivos para a exportação e para o 
investimento por parte das empresas portuguesas.

Produtos e serviços dos seguintes sectores são dos mais importados pela Polónia nos 
últimos anos: máquina e aparelhos, alimentar, energia, electrónica, têxtil, IT e serviços.

A estabilidade governamental, a credibilidade e segurança para o investimento, um poder 
de consumo que tem aumentado significativamente e a alta qualificação da mão de obra 
polaca são factores distintivos deste país do centro-este da Europa.
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