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Quem	  somos	  

1ª	  Missão	  Empresarial	  (Venezuela)	  

Protocolo	  Colaboração	  (ICEP)	  

1º	  Congresso	  CIEP	  

Protocolo	  consOtuição	  da	  Rede	  de	  Conselheiros	  (ICEP)	  

1º	  Congresso	  das	  Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas	  

Acordo	  de	  Cooperação	  Estratégica	  (Associação	  Comercial	  de	  Lisboa	  -‐	  CCIP)	  

Reunião	  Anual	  das	  Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas	  

Patrocinador	  Corporate	  –	  Montepio-‐Geral	  

1992	  

1993	  

1998	  

1999	  

2004	  

2009	  

2012	  

2013	  

Fundada	  em	  1991	  com	  o	  objecOvo	  de	  servir	  as	  estruturas	  empresariais	  dos	  portugueses	  no	  mundo	  e	  
apoiar	  a	  internacionalização	  das	  empresas,	  a	  CIEP	  conheceu	  diversos	  marcos	  históricos	  na	  sua	  
acOvidade:	  
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O	  que	  fazemos	  

Apoiar	  a	  internacionalização	  das	  empresas	  e	  captar	  inves7mento	  directo	  
estrangeiro	   para	   Portugal,	   nomeadamente	   através	   de	   dois	   pilares	   de	  
actuação:	  

1º	  PILAR	  	   2º	  PILAR	  	  

Ar7cula	  e	  agrega,	  em	  
Portugal,	  as	  Câmaras	  

de	  Comércio	  
Portuguesas	  
existentes	  no	  
estrangeiro	  

Conselheiros	  para	  a	  
Internacionalização	  

Assegura	  a	  
coordenação	  da	  Rede	  
de	  Conselheiros	  para	  
a	  Internacionalização	  	  

Câmaras	  de	  
Comércio	  
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O	  que	  fazemos	  

REDE	  DE	  CÂMARAS	  DE	  COMÉRCIO	  PORTUGUESAS	  

	  Alemanha	  l	  Bélgica	  l	  Brasil	  l	  Canadá	  l	  Espanha	  l	  E.U.A.	  l	  França	  l	  India	  l	  Luxemburgo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  México	  l	  Moçambique	  l	  Noruega	  l	  Polónia	  l	  Reino	  Unido	  l	  Roménia	  l	  Uruguai	  l	  Venezuela	  	  
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O	  que	  fazemos	  

REDE	  DE	  CONSELHEIROS	  PARA	  A	  INTERNACIONALIZAÇÃO	  

Alemanha	  l	  Austrália	  l	  Brasil	  l	  Canadá	  l	  China	  l	  Espanha	  l	  E.U.A.	  l	  França	  l	  Holanda	  l	  Indonésia	  l	  Itália	  l	  Luxemburgo	  	  
	  	  	  	  	  	  	  México	  l	  Polónia	  l	  Reino	  Unido	  l	  Suécia	  l	  Suíça	  l	  Venezuela	  	  
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Como	  fazemos	  

!   Promovendo	  a	  arOculação	  sistemáOca	  	  e	  a	  parOlha	  das	  melhores	  práOcas	  entre	  as	  

Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas,	  através	  de	  uma	  coordenação	  informal;	  

!   Servir	  de	  base	  em	  Portugal	  para	  as	  Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas;	  

!   Estabelecendo	  pontes	  entre	  as	  empresas	  em	  Portugal	  e	  servindo	  de	  contraparte	  

para	  as	  missões	  a	  Portugal;	  

!   Apoiando	  a	  criação	  de	  Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas	  em	  locais	  estratégicos;	  

!   Gerindo	  e	  dinamizando	  a	  Rede	  de	  Conselheiros	  para	  	  a	  Internacionalização;	  

!   Lobby	  políOco	  permanente	  em	  questões	  fraturantes;	  

!   Organizando	  eventos	  e	  encontros	  de	  negócios	  que	  promovam	  Portugal	  	  

	  	  	  	  	  	  	  e	  os	  países	  onde	  existem	  Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas.	  
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Ac7vidades	  

!   Reunião	  Anual	  com	  todas	  as	  Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas	  no	  estrangeiro;	  

!   Encontros	  de	  negócios	  para	  empresários	  em	  Portugal	  e	  parOcipação	  em	  eventos	  das	  

Câmaras	  de	  Comércio	  Portuguesas;	  

!   Organização	  de	  missões	  empresariais;	  

!   Seminários/conferências	  preparatórias	  sobre	  regiões	  e	  países;	  

!   Encontro	  anual	  com	  os	  membros	  da	  Rede	  de	  Conselheiros	  para	  a	  Internacionalização;	  

!   Prémio	  Francisco	  de	  Melo	  e	  Torres	  ao	  Chefe	  de	  Missão	  DiplomáOca;	  

!   Reunião	  Anual	  das	  Câmaras	  de	  Comércio	  Bilaterais	  em	  Portugal;	  

!   Business	  Drinks	  e	  encontros	  de	  networking	  empresarial;	  
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Ac7vidades	  
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Ac7vidades	  
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Associados	  
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Parcerias	  
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Obrigado	  e	  bons	  negócios!	  

pmagalhaes@ciep.pt	  


