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Segundo os dados oficiais de 2014 do INEGI, o organismo oficial de 
estatística do México, no país têm ligação à Internet 10,8 milhões de lares, 
ou seja, pouco mais de 1/3 do total (comparando com 65% em Portugal 
em 2014). 

A importância que o Governo Federal atribui ao sector das TIC pode 
aferir-se pelo facto de a aplicação do seu plano de ação para fomentar 
a adoção e o desenvolvimento das TIC no México - Estratégia Digital 
Nacional - ser acompanhada diretamente pelo Gabinete da Presidência. 
Há compromissos políticos de modernização e de simplificação dos 
serviços públicos. Sectores como o das tecnologias de informação para a 
educação, o da informática aplicada à saúde, bem como soluções 
inovadoras de gestão com base nas TIC para o sector privado, têm vindo 
a encontrar oportunidades no México. 

Um conjunto significativo de empresas portuguesas instaladas no 
mercado (mais de 100 em 2014), são, na sua maioria, ligadas aos setores 
das tecnologias e inovação.

O México é o maior país de 
língua espanhola, a 5ª maior 
economia emergente, depois 
dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e 
China) e o 11º país mais 
populoso do mundo, com 
uma classe média em 
crescimento e jovem. Integra, 
também, o grupo restrito de 
países que, em 2020, terá um 
produto interno bruto (PIB) à 
volta de 1 200 mil milhões de 
dólares americanos (USD). 

SAIBA MAIS SOBRE O MERCADO MEXICANO

Reconhecendo o mutável contexto internacional e continuando a 
desenvolver uma estratégia de identificação de novas oportunidades, a 
ANETIE desenhou uma missão empresarial dirigida ao mercado mexicano, 
assumindo a participação no certame eShow e a no seminário setorial local

MÉXICO & SETOR TICE

Com vista à criação de sinergias de elevado potencial, a ação ao México 
contará com a presença de uma comitiva de empresas nacionais que, a par 
com entidades internacionais como a UPS, Oracle ou Sage, terá acesso direto 
às variadas oportunidades neste mercado
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http://anetie.pt/wp-content/uploads/2018/02/MexicoFichaMercado.pdf


SAIBA MAIS SOBRE O CERTAME 
eSHOW MÉXICO

Realizado nos dias 13 e 14 de Março, na Cidade do México, eShow é a 

maior da feria dedicada ao Comércio, Tecnologia e Marketing Online, 

Social Media, telecomunicações, hosting e cloud computing e Sinalização 

Digital da Ibero-América.

Mais de 50 empresas nacionais e internacionais expõem, através de 

programas completos de conferências, fóruns de debate, redes e outras 

atividades, as últimas soluções em tecnologia e serviços e as estratégias 

mais inovadoras.

MAIS DE 

40 000

MAIS DE 10.000.000 USD

DE 5.000.000 USD A 10.000.000 USD

MENOS DE 5.000.000 USD

PERFIL DO VISITANTE

ORIGEM

EUROPEUS

3%

EUA

7%

LATINOS

11%

MEXICANOS

79%

FATURAÇÃO

ECOMMERCE

DIGITAL 
ADVERTISERS

PME

MKT
DIGITAL

23% 21% 15% 15% 9%

EMPRESAS 
DE TI

7%

EMPREENDEDORES

SETORES

6% 4%

WEB

OUTROS
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http://anetie.pt/wp-content/uploads/2018/02/eShow-México-2018.pdf


A QUEM SE DESTINA ESTA MISSÃO

Esta Missão Empresarial é destinada a todas a empresas Portuguesas do 
Setor das Tecnologias de Informação que pretendam exportar ou investir no 
mercado mexicano

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

PROGRAMA
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EVENTO 

Espaço de exposição em 
stand partilhado
Entrada no certame E-Show
Speaking slot no seminário 
setorial
Produção de materiais gráficos
Apoio local no âmbito da 
participação no certame

ORGANIZAÇÃO

Passagens aéreas em classe 
turística
Alojamento em Hotéis de 4* e 5*
Suporte e apoio a todos na 
preparação da missão
Acompanhamento local 
permanente pela ANETIE
Seguro de viagem

12 MARÇO 13 MARÇO 14 MARÇO 15 MARÇO

CHEGADA AO 
MÉXICO

REGRESSO A 
PORTUGAL

Estabelecer um primeiro contacto 
com o mercado mexicano
Alavancar a presença neste 
mercado
Contato com diversos contextos 
locais(político, legal, económico)
Gerar negócio a curto prazo para 
as empresas presentes na comitiva 

Compreender e interagir com 
as oportunidades locais no 
âmbito do maior certame 
tecnológico no México
Aumentar a notoriedade e 
posicionar as empresas 
portuguesas no mercado 
mexicano

PRINCIPAIS OBJETIVOS
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SEMINÁRIO SETORIAL 

/ NETWORKING
NETWORKING



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) Taxas de Co-Financiamento

1. Sede nas Regiões Norte, Alentejo ou Centro | até 50%

2. Sede Lisboa | até 40%

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 

capacidade 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.

f) As inscrições na presente Missão Empresarial apenas serão validadas com a receção do 

Formulário de Inscrição preenchido, devidamente assinado 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 despesas 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.

INFORMAÇÃO CO-FINANCIAMENTO

€ 3 000,00*

€ 1 500,00*

VALOR DE INVESTIMENTO 

VALOR CO-FINANCIADO

Sobre o valor proposto, é assumida a comparticipação de até 50% do seu 
valor, assumindo os critérios enunciados nesta página

INSCREVA-SE AQUI

PARTICIPAÇÃO

INCENTIVO ATÉ 

50% DO VALOR

Para a participação na missão apresentada, assumindo a totalidade dos 
benefícios propostos, a ANETIE criou um pacote “chave na mão”

* Ao valor apresentado acresce IVA

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 5 DE MARÇO

€ 1 800,00*VALOR CO-FINANCIADO | EMPRESAS LISBOA
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http://anetie.pt/inscricao-mexico-eshow-12-15-marco/

