NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
23 de novembro de 2016
Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas presente na
Sessão de Apresentação do
“1º Encontro dos Investidores da Diáspora”
09h45 – O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís
Carneiro, preside à Sessão de Apresentação do “1º Encontro dos Investidores
da Diáspora”.
Local

–

Câmara

Municipal
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Sintra,
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Virgílio

Horta.

O “I Encontro de Investidores da Diáspora” vai juntar, em Sintra, durante dois
dias, cerca de 300 representantes de micro e pequenas empresas da Diáspora,
proporcionando-lhes uma visão mais integrada do valor do mercado que
representam, da sua importância estratégica, num mundo globalizado,
competitivo, inovador e exigente. Com esta iniciativa, pretende-se criar um
ambiente muito favorável ao networking, ao debate, à partilha de
experiências, à identificação de afinidades, à tomada de consciência das
complementaridades entre as diversas realidades da Diáspora, assim como ao
conhecimento, ao diálogo intercultural e ao lançamento de bases de eventuais
parcerias de negócio.
O “I Encontro de Investidores da Diáspora” pretende dar resposta às
preocupações, dúvidas e interesses diretos dos participantes com o objetivo
de lhes facultar informação, conhecimento e oportunidades de debate
alargado sobre temáticas de relevo para as múltiplas áreas de atividade onde
se inserem.
Este Encontro é o corolário de mais de 10 meses de trabalho e atividade que a
Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas tem desenvolvido,
apostando na dinamização, reforço dos conteúdos e atribuições do Gabinete
de Apoio ao Investidor da Diáspora (GAID), com os objetivos de identificar
micro e pequenas empresas da Diáspora, de referenciar o fenómeno do
associativismo empresarial e assinalar a existência de Câmaras de Comércio
em atividade.
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Neste contexto, em estreita coordenação com a rede diplomática e consular,
criou-se uma base de dados, em permanente atualização, onde constam já
cerca de 7.000 micro/pequenos agentes económicos, bem como 66 Câmaras
de Comércio.
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