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SUMÁRIO DA MISSÃO

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.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- Passagens aéreas em classe turística 
- Alojamento em Hotéis de 4* e 5*
- Entrada nas Conferências da ANDICOM 2016
- Exposição em Stand Partilhado na ANDICOM 2016
- Participação como orador no Seminário Setorial Login>PT, REALIZAD
- Produção de materiais gráficos
- Acompanhamento local permanente pela ANETIE
- Seguro de viagem

PROGRAMA*

COLÔMBIA

30 AGOSTO 31 AGOSTO 1 SETEMBRO 2 SETEMBRO 3 SETEMBRO 4 SETEMBRO

CHEGADA A 
CARTAGENA DAS ÍNDIAS 

PARTIDA PARA
PORTUGALDIA LIVRE

SEMINÁRIO
LOGIN>PT 

* PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES



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?

Deverá submeter os seus dados através da ficha de inscrição até dia 5 de Agosto e enviar
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 Colombiano e, caso estas se verifiquem, para efectuar o respectivo
pagamento.
A realização desta missão implicará um número mínimo de 6 empresas participantes.

QUAIS OS CUSTOS?

Esta missão tem um valor total de investimento de 4.150,00 €, usufruindo da possibilidade de
comparticipação de até 50% do seu valor, respeitando os critérios de elegibilidade, ou seja, 
com uma comparticipação de 2.075,00 €. No caso de comparticipação, aos valores apresen-
tados acresce IVA à taxa legal em vigor.
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

http://www.anetie.pt/website.aspx?p=407&evento=Miss�o%20Empresarial%20|%20Col�mbia%202016


O Congresso Internacional das TIC - ANDICOM - é hoje o ponto de encontro entre a 
indústria das TIC Colombiana e o resto do Mundo.

Suportada por diferentes iniciativas, de seminários temáticos às mostras tecnológicas e 
atividades académicas, o ANDICOM reúne empresas, clientes e académicos num 
ambiente de partilha de conhecimento e procura de sinergias entre todos os 
participantes.

" As TIC: Oportunidades face à Conjuntura " será o tema central da edição de 2016.
No decorrer desta iniciativa, o Congresso analisará os fatos  económicos, sociais, 
produtivos e todos os relacionados com a indústria TIC que marcarão os próximos 
anos.

PRINCIPAIS ORADORES

DAVID LUNA
Ministro ICT da Colômbia

CASEY NEISTAT
Diretor e produtor de 

conteúdos digitais: HBO, The 
New York Times

ANDRES OPPENHEIMER
Uma das 50 personalidades 

mais influentes mais na 
América Latina em temáticas 
económicas e editor da Miami 

Herald

JOHN FARRELL
Diretor YOUTUBE América 

Latina, Ex-Diretor da Google 
México

PRINCIPAIS NÚMEROS

r 3 dias de certame

r 30 seminários/palestras

r 60 speed meetings

Para mais informação visite www.andicom.co
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r 27 países

r + 800 organizações

r + 2.500 participantes
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Para mais informação visite www.andicom.co

PRINCIPAIS EXPOSITORES
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r Em 2016 prevê-se um incremento do PIB de 2,3%. O investimento em obras públicas, 
nomeadamente através do plano de investimento em infraestruturas 4G, a entrada em pleno 
funcionamento da refinaria de Cartagena, uma moeda mais competitiva e um incremento 
gradual na capacidade produtiva interna poderão contribuir para uma taxa média anual de 
crescimento da economia do país em 3,5% no período de 2017 a 2010.

r A PROCOLOMBIA, organismo responsável pela promoção das exportações não tradicionais do 
investimento direto e do turismo internacional, destaca um conjunto de motivos de investimento 
neste mercado:

 - Ambiente de negócio atrativo - nos últimos anos a economia cresceu, em média, acima de 
4%. A classe média aumentou, passando a representar cerca de 30% da população em 2014. 
É hoje o país com melhor ambiente de negócios da América Latina segundo a Doing Business 
2015 (World Bank Group) como também o que mais protege os investidores na região
- Recursos Humanos - de acordo com o ranking do IMD de 2015, a Colômbia tem a mão de 
obra mais qualificada da América do Sul
- Plataforma para exportações - possibilidade de aproveitar acordos assinados que dão 
acesso preferencial a um amplo mercado (de cerca de 1 500 milhões de consumidores), 
beneficiando da posição geoestratégica do país
- A Colômbia está a apostar na inovação transversal para a transformação dos produtos e 
prestação de serviços, que gerem valor acrescentado e emprego qualificado
- Existem zonas francas e outros incentivos ao investimento

r A quota do mercado colombiano como cliente foi de 0,11% das exportações portuguesas em 
2015. Enquanto fornecedor, a Colômbia registou uma quota de 0,4% em 2015.

r O número de empresas que exportam produtos para a Colômbia aumentou de 138 para 331 em 
2014.

r No que se refere às exportações portuguesas para a Colômbia, as máquinas e aparelhos e os 
minerais e minérios assumem as posições cimeiras. Em 2014, os produtos de baixa-média 
intensidade tecnológica representaram 47,8%, seguindo-se os produtos de graus de intensidade 
tecnológica média-alta (39%), baixa (9,5%) e alta (3,7%)

r As exportações portuguesas de serviços para a Colômbia e as importações desse país são 
ainda pouco relevantes. A quota da Colômbia nas exportações portuguesas de serviços foi de 
0,99% em 2015. No que refere às importações, registou-se uma quota de 0,29% em 2015.

r  O mercado da Colômbia tem vindo a suscitar um interesse crescente das empresas 
portuguesas ao nível do  investimento tais como o Grupo Jerónimo Martins, o grupo Pestana , a 
ETE, a Bluepharma, a Parfois e a Tecnimede

Aceda à Ficha de Mercado da aicep completa aqui
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COLÔMBIA | FICHA DE MERCADO

http://bo.infinite.pt/userfiles/9/file/Colombia/ColombiaFichaMercado.pdf
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