Conheça as vantagens de
associação à CCILE e potencie o seu
negócio no mercado ibérico!
•

Integração da sua empresa
na rede empresarial de
associados da CCILE.

• Participação

e colaboração
nos eventos organizados
pela CCILE:

◊ ALMOÇOS

•

Apoio na internacionalização e desenvolvimento de
negócio da sua empresa no
mercado ibérico

◊ Procura

de PARCEIROS LOCAIS, que
conheçam os hábitos dos consumidores e a estrutura comercial do
mercado,
◊ Ajuda na criação e consolidação de
REDES DE CONTACTOS. Fomento
de contactos entre empresas, associações sectoriais, organismos
públicos e privados,
◊ Divulgação de OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIO,
◊ Informação sobre FEIRAS,
◊ Organização de MISSÕES EMPRESARIAIS.
◊ Apoio na RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS TRANSFRONTEIRIÇOS.
◊ Informação JURÍDICA e FISCAL.
◊ Serviço de REEMBOLSO DE IVA.
◊ CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO de empresas. Utilizado de
forma temporária por empresas e
empresários que se desloquem
pontualmente a Lisboa, e que ainda
não dispõem de escritórios ou instalações próprias.
•

Parcerias e Protocolos

Beneficie das vantagens da rubrica
DE SÓCIO PARA SÓCIO, protocolos e
parcerias com empresas associadas,
obtendo assim vantagens e descontos em diversos serviços. Consulte as
parcerias já existentes no nosso site.

DE EMPRESÁRIOS, organizados com uma periodicidade
mensal, contam com a participação
de personalidades de destaque da
economia e politica ibérica,
enquanto convidados de honra e
oradores. Estes almoços reúnem
habitualmente cerca de três dezenas de empresários, sendo considerados o espaço ideal para o desenvolvimento de networking.
◊ Organização de SEMINÁRIOS E
CONFERÊNCIAS, relacionados com
temas da actualidade no âmbito
dos negócios ibéricos, destacandose também a integração de temáticas relacionadas com os mercados
emergentes, que suscitam actualmente, elevada curiosidade no seio
empresarial luso-espanhol, destacando-se o objectivo de promover
as parcerias entre empresas dos
dois países na abordagem destes
mercados.
• Celebração do TORNEIO IBÉRICO
DE GOLFE, que conta já com 16
edições. Trata-se de um evento de
carácter desportivo e social, em
que se pretende fomentar o trabalho de equipa e o espírito de competição saudável.
•

Bolsa de Emprego

Recepção de curriculum vitae de
profissionais de ambos os países. Os
CV estão disponíveis para consulta
respeitando as normas de protecção
de dados.
•

Serviço de tradução e
intérprete de Português/
Espanhol e Espanhol/
Português.

• Promoção

e divulgação da
sua empresa através:

Revista mensal ACTUALIDAD€ ECONOMIA IBÉRICA – com mais de 30
mil leitores é considerada a revista
bilingue da especialidade com
maior tiragem em Portugal. Conta
com distribuição em ambos os países, a nível empresarial. É uma
revista vendida em banca.
◊ NEWSLETTER mensal, onde são
divulgados os novos associados, as
notícias e novidades dos sócios, os
eventos a realizar, entre outros
temas.
◊ SITE: www.portugalespanha.org
◊ EVENTOS (almoços de empresários, seminários, workshops,...).
◊

Nota: As empresas que se associarem à nossa Câmara de Comércio poderão beneficiar
de 25% de desconto em Publicidade na Revista Actualidad€. Por outro lado, como forma
de divulgar e apresentar a sua empresa a
todos os associados oferecemos um artigo/
reportagem na Revista Actualidad€ sobre a
actividade da sua empresa.

•

Formação

A CCILE desenvolve um importante
plano de formação, variado e de
qualidade, envolvendo um conjunto
de áreas e temáticas, nomeadamente, marketing, contabilidade, economia, recursos humanos, jurídica, cursos de línguas (espanhol, português
e inglês) dirigidos à área dos negócios.
A CCILE é uma entidade formadora
certificada pela DGERT – Direcção
Geral do Emprego e das Relações de
Trabalho.
As empresas associadas beneficiam
de preço especial nos Cursos de Formação inter e intra-empresa.
Nota: Os novos associados beneficiarão de
25% de desconto nos Cursos de Formação
realizados na modalidade intra-empresa.

