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Assunto: B2B Networking Event – Missão a Portugal do Vice-Presidente da Comissão 

Europeia, Antonio Tajani. 

Caro Associado, 

O IAPMEI irá promover, através da Rede Entreprise Europe Network em Portugal, no próximo 

dia 29 de novembro, em Lisboa, um evento internacional de networking empresarial, numa 

parceria com a Comissão Europeia e a aicep Portugal Global, com o intuito de dinamizar 

oportunidades de negócio entre empresas portuguesas e estrangeiras. 

Com o B2B Networking Event pretende-se realizar encontros empresariais, tanto ao nível da 

oferta quer ao nível da procura, entre empresas portuguesas e empresas estrangeiras, para 

deste modo potenciar novos negócios e criar parcerias internacionais que contribuam para o 

desenvolvimento e internacionalização dos seus negócios, e consequentemente para a 

dinamização da economia nacional. 

O evento realiza-se no âmbito de uma missão a Portugal do Vice-Presidente da Comissão 

Europeia, Antonio Tajani, e será precedido de uma conferência sobre o tema ‘Europa 2020: 

Estratégias para o Crescimento’, agendada para o dia 28 de novembro. 

Os principais destinatários são empresas, universidades e centros de investigação e inovação, 

associações, clusters e outras entidades ligadas ao mundo empresarial interessadas em 

encontrar parceiros internacionais para o desenvolvimento das suas atividades. 

O evento é gratuito e aberto à participação de empresas ou instituições a exercer qualquer 

atividade, com uma especial incidência em setores considerados estratégicos para o 

crescimento económico do País, entre os quais se destaca:  

- Economia do mar (ex.: atividades ligadas à energia eólica e das ondas, à indústria 

farmacêutica e da biotecnologia, turismo náutico e de recreio, entre outras) 

- Saúde;  

- Turismo;  

- Componentes para a indústria automóvel e aeronáutica;  

- Tecnologias de informação e comunicações;  

- Agricultura e indústria agro-alimentar;  

- Pasta e papel;  

- Serviços partilhados. 

É uma ótima oportunidade para as empresas explorarem novas oportunidades de negócio e 

novos mercados! 

Os interessados em participar neste evento devem efetuar o registo do seu perfil 

(tecnológico, comercial, de produção, investigação, ou outro), tanto ao nível da oferta como 

da procura, na plataforma B2Match e até 30 de Outubro, através do seguinte link: 
 

http://www.b2match.eu/m4g-portugal 



 
 

 

A Rede Entreprise Europe Network trata da tradução dos perfis das empresas para inglês se 

assim for necessário, uma vez que os perfis têm de ser inseridos na língua inglesa, caso 

contrário não serão aceites. Posteriormente à tradução do perfil, as empresas receberão um 

email para validação e aceitação do mesmo. 

Para mais informações pode contatar o Departamento de Comunicação e Imagem da Câmara 

do Comércio de Angra do Heroísmo 

Tel.: 295204810 | email: marketing@ccah.eu  

Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 
  

 


