
 
 
 
 
 
 
 
Exmo. Senhor Presidente,  
 
 
 
 
N/Ref. URE   Of. Circular    
 2006-10-24 
 
 
 
Assunto: “Como Vender em França” 
 
 
No âmbito das acções de Sensibilização e Assistência Técnica 
que o ICEP irá organizar em 2006, está programada, para a 
semana de 04 a 07 de Dezembro a acção em referência, 
deslocando-se a Portugal, para o efeito, o Delegado do ICEP, 
Sr. Dr. Mário Azevedo Ferreira. 
 
Esta acção tem como principal objectivo transferir, para as 
empresas, informação estratégica de mercado e conhecimentos 
práticos relevantes, com valor acrescentado, sobre formas de 
abordagem e funcionamento dos mercados externos que facilitem 
o processo de tomada de decisão e o sucesso dos negócios 
internacionais. 
 
Neste contexto a Acção “Como Vender em França” está 
vocacionada para empresas exportadoras que procuram soluções 
concretas à medida das suas necessidades, traduz-se em 
reuniões individuais (de cerca de 30 minutos cada) de empresas 
com a presença do Delegado, em Lisboa e Porto, visando colocar 
o conhecimento e “know-how” específico do Delegado ao serviço 
das empresas, mediante disponibilização de informação 
formatada “à medida” das necessidades sentidas e em resposta a 
questões concretas colocadas previamente, através do 
preenchimento de uma ficha de inscrição. Pretende-se 
proporcionar um atendimento personalizado com informação 
genérica sobre o mercado, um guia prático de negócios 
“Exportar Para França É Fácil” e documentação de suporte para 
questões colocadas previamente. A taxa de inscrição por 
empresa é de 75€ (inclui IVA à taxa legal em vigor). A duração 
máxima desta acção é de 1 semana, com um “follow-up” 6 meses 
depois.  
 
Os interessados deverão enviar-nos pelo correio, até ao 
próximo dia 04 de Novembro, correctamente preenchida, a ficha 
de inscrição em anexo, acompanhada do cheque à ordem de Icep 



 2 

Portugal, no valor acima indicado, condição necessária para a 
aceitação da inscrição, sendo o recibo remetido posteriormente 
pela nossa Direcção Financeira. 
 
A acção “Como Vender em França” decorrerá, consoante o número 
de inscrições, nas instalações do ICEP no Porto – Rua Direita 
do Viso, nº120 – 4269-002 Porto e em Lisboa – Av. 5 de 
Outubro, 101 – 1050-051 Lisboa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
De modo a permitir um melhor enquadramento das empresas, é de 
extrema importância que os participantes nos enviem, 
juntamente com a Ficha de Inscrição, um perfil / catálogo ou 
brochura de apresentação da sua actividade. 
 
Na expectativa de que esta acção se revista de utilidade para 
a vossa empresa, ficamos ao dispor para quaisquer 
esclarecimentos adicionais. 
 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 

 
O Director  

 

 
 
 

Carlos Pacheco 
 

 
 
 
Anexo: Ficha de inscrição 
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