


As crescentes oportunidades relacionadas com a expansão do Canal do Panamá, o grande desenvolvi-
mento da área da construção e o pico atingido pelos serviços financeiros, TIC e pela indústria conduzi-
ram a um determinado acréscimo nos níveis do IDE, a partir de 2006. Com um crescimento do PIB esti-
mado em 6,5% em 2014 e de 5,5% previsto para 2015, o Panamá tem crescido a um ritmo elevado, im-
pulsionado por vias de transporte bem-sucedidas e desenvolvimento ao nível de infraestruturas. A Zona 
Livre de Colon (por onde passa 12% do PIB do país), a mais importante do hemisfério Ocidental e a se-
gunda maior a nível mundial, a seguir a Hong Kong, ou a Área Económica Especial Panamá-Pacífico, que 
está a ser desenvolvida para se constituir como um espaço destinado à produção de bens e serviços de 
alta tecnologia. 

 

Alguns dos exemplos que podem ser referidos como oportunidades de investimento no Panamá: os seus 
portos e todas as actividades conexas, o turismo, os serviços (bancos, seguros e resseguros), além da 
própria localização do país, considerada privilegiada para a implementação de algumas indústrias para 
exportação (a existência das denominadas “Export Processing Zone”, que proporcionam determinados 
incentivos à indústria exportadora), etc. Pode-se dizer que o Panamá é uma região que funciona como 
sede de múltiplas empresas multinacionais (mais de 100), cujo objectivo é a distribuição dos seus produ-
tos por países vizinhos e por toda a América do Sul. 

 

O Panamá foi escolhido por importantes empresas multinacionais como Samsung Electronics, Inc., DHL, 
DELL (Call Center), Hutchinson Port Holding Group, HSBC, BICSA, SCOTIABANK, Assicurazioni Generali, 
American Life Insurance Company e muitas mais, como sede para suas operações regionais. 

 

A escolha do Panamá, assenta particularmente no potencial que este tem para se converter no “Ponto 
Digital das Américas”, proveniente dos fortes investimentos alavancados pelo seu governo nas Tecnolo-
gias de Informação e Comunicação. 

O Panamá goza de uma posição estratégica que lhe permite 
ser um dos centros logísticos mais importante de Hemisfério 
Ocidental, com o Canal do Panamá como eixo principal, trans-
portando mais de 190 milhões de toneladas métricas de car-
ga, servindo actualmente mais de 120 rotas marítimas a 80 
países do mundo e complementado com o sistema de termi-
nais de contentores no Pacífico e o Caribe, que servem como 
centro de transbordo e redistribuição de carga.  

FICHA DE MERCADO 



O Panamá conta com 7 principais cabos submarinos de fibra óptica que convergem no Istmo de Panamá e 
comunicam o Norte da América com a América do Sul, Caraíbas e o resto do Mundo, garantindo banda lar-
ga e segurança para serviços de telecomunicações e informática, oferecendo ainda um sofisticado sistema 
de telecomunicações operado pelas importantes e prestigiadas empresas dos EUA e Europa e uma mão-de
-obra bilingue qualificada, sendo a conetividade do Panamá comparável com a utilizada nas grandes cida-
des mundiais: Londres, Nova Iorque. 

 

A grande aposta na Ciência, Tecnologia e Inovação, dinamizam uma constante de actividades de Investiga-
ção e Desenvolvimento relativas às novas tecnologias de telecomunicações e permitiram a criação do 
“Tecnoparque – Cidade do Saber” com armazenamento de informação de alta tecnologia (Internet Data 
Center), que permite às empresas contarem com uma infraestrutura com serviços dedicados ao comércio 
eletrónico, atendendo aos requisitos de segurança mais avançados do mundo e à existência de Data Cen-
tres/ Serviços de Comunicação baseados no VoIP, bem como, de um Centro de Desenvolvimento de Aplica-
ções Bioinformáticas, graças à biodiversidade presente e ao Instituto de Investigação – STRI.  

 

Para além destas caraterísticas que distinguem o Panamá das outras economias da América Latina, desta-
camos ainda a sua dimensão enquanto País (4 milhões de Habitantes), o nível de rendimentos (PIB per ca-
pita 20.300 U$ PPP-2014 fonte FMI), faz com que o Panamá tenha a segunda maior economia da América 
Central, além de ser a economia que mais cresce e o maior consumidor per capita da região. Os sistemas 
bancário e económico estão entre os mais sólidos e fiáveis do continente e tem grande tradição na impor-
tação de bens e serviços, com muitas e claras oportunidades para as empresas portuguesas. 

 

O principal objectivo da ANETIE, com a realização desta Missão Empresarial ao Panamá consiste assim em 
apoiar a internacionalização das empresas portuguesas do sector TICE, com especial destaque para as 
PME, dinamizar as exportações de TI português, alargando a base exportadora e intensificando a incorpo-
ração de tecnologia avançada e promovendo por conseguinte a imagem de Portugal e das nossas empresas 
do sector TICE, no exterior. 

 

Desta forma, a ANETIE, através da sua marca LOGIN>PT, reconhecendo este potencial organiza a Missão 
Empresarial ao Panamá, direccionada para o sector das Tecnologias da Informação e Comunicação, e com 
especial interesse para as empresas implicadas em actividades de melhoria sistemática de processos, pes-
soas e tecnologias, em que o software e a inovação sejam um elemento chave para o êxito empresarial.    
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A participação é válida para um elemento por Empresa e inclui: 

  

 Passagem Aérea em Classe Turística (Lisboa/Panamá/Lisboa); 

 Alojamento, em Hotel a definir; 

 Exposição em Stand Partilhado na EXPO BIZFIT Panamá 2015; 

 Orador no Seminário LOGIN>PT, promovido pela ANETIE, a decorrer no espaço da EXPO BIZFIT; 

 Participação em Ronda de Negócios; 

 Entrada nas Conferências da EXPO BIZFIT Panamá 2015; 

 Campanha de marketing e promoção; 

 Dossier de mercado; 

 Gestão e acompanhamento técnico da ANETIE; 

 Consultor Local que consiste em serviços locais de consultoria para agendamento de reuniões com po-
tenciais parceiros de negócio. Este Consultor Local preparará agendas para as Empresas Participantes 
nesta Missão, de acordo com o perfil de cada empresa durante os dias em que esta ocorrer. 

 

A participação nesta Missão implicará um número mínimo de 6 empresas participantes. 

CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 



Os valores previstos para a realização desta Missão, estimam-se em: 

 

 

Aos valores apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

Considerações: 

I. 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, respetivamente, a administração 
fiscal e a segurança social. 

c. Apresentarem uma situação económico – financeira equilibrada ou demonstrar ter capacida-
de de financiamento 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. 

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

III. As inscrições na Missão Empresarial ao Panamá apenas serão validadas com a receção do Formulá-
rio de Inscrição preenchido, devidamente assinada e carimbada por representante que comprometa 
legalmente a empresa.  

IV. Aquando da apresentação de despesas e a sua análise de elegibilidade, coincidindo com a validação 
das despesas elegíveis pelo PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020, sendo as Empresas Participantes res-
sarcidas até 50% de financiamento do investimento total. A transferência do financiamento às em-
presas estará dependente da análise final do PORTUGAL 2020 | COMPETE 2020.  

OPÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO INVESTIMENTO PREVISTO INCENTIVO PREVISTO (ATÉ 

VIAGEM & ALOJAMENTO + EXPOBIZFIT 5.000,00 € 2.500,00 € 

COM CONSULTOR LOCAL 6.000,00 € 3.000,00 € 

VIAGEM & ALOJAMENTO + CONSULTOR 2.500,00 € 1.250,00 € 

CUSTOS DE PARTICIPAÇÃO 



   

Dia 16 de Outubro de 2015 – Viagem & Chegada ao Panamá 

 

Dia 17 a 22 de Outubro – Consultor externo E SUBSQUENTES Reuniões Bilateriais 

 

Dia 20 a 22 de Outubro de 2015 - Expo BIZFIT Panamá 2015  

 

Dia 22 de Outubro de 2015 – SEMINÁRIO LOGIN>PT 

 Tarde: Ronda de Negócios Expo BIZFIT Panamá 

 

Dia 23 de Outubro de 2015 – Viagem de Regresso a Lisboa 

PROGRAMA DA MISSÃO 



Desenvolvido pelo trabalho conjunto da Câmara Panamense 

de Tecnologia da Informação, Inovação e Telecomunicações 

(CAPATEC), a Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura 

do Panamá (CCIAP) e a Fundação Cidade do Saber , o certa-

me EXPO BIZ FIT PANAMÁ 2015 entra agora na sua VII Edi-

ção. 

 

Realizado no Centro de Convenções Atlapa na Cidade do 

Panamá de 20 a 22 outubro, a exposição BIZ FIT PANAMÁ  é 

a principal iniciativa de Tecnologia da Informação e Teleco-

municações (TIC) no Panamá, reunindo todos os anos cente-

nas de decisores no sector das TIC, governo e academia. 

 

Este certame é composto por um conjunto de conferências , fóruns e seminários, incidindo sobre as últi-

mas tendências em inovação e negócios e cujos intervenientes são peritos internacionais de topo. 

 

Como nos anos anteriores, o BIZ FIT PANAMÁ 2015 oferece uma área de exposição onde estão presentes 

as mais importantes empresas do sector TIC locais. Esta ano são esperadas mais de 120 entidades exposi-

toras., usufruindo da Micro Ronda de Negócios, o ponto de encontro entre expositores e prospects. 

WWW.BIZFITPANAMA.COM 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

Para mais informações visite:  



O Seminário Login>PT realiza-se no dia 22 DE OUTUBRO, decorrendo no espaço EXPO BIZFIT, sendo pro-
posto às empresas participantes a definição do tema a debater por forma a melhor comunicar o seu know 
how e as suas soluções. 

 

Este seminário terá como principais oradores os respectivos participantes, que têm assim a oportunidade 
de apresentarem e demonstrarem os seus produtos e serviços, captando e cativando potenciais clientes e 
parceiros no mercado local. 

 

Este momento conta ainda com a presença de diversos convidados locais, como as empresas e entidades 
locais mais relevantes, sendo o objectivo principal deste encontro a sensibilização e aproximação destes 
decisores à inovação tecnológica das Empresas Portuguesas.  

ACTIVIDADES PROGRAMADAS 

A ANETIE disponibiliza serviços locais de consulto-
ria para agendamento de reuniões com potenciais 
parceiros de negócio.  

Para o efeito, a ANETIE oferece os serviços de um Consultor Local que preparará agendas para as Empresas 
Participantes nesta Missão, de acordo com o perfil de cada empresa, durante os dias em que esta ocorrer. 


