
Missão Empresarial – Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa 

Projeto “Le Grand Paris”: uma oportunidade de participar 

no maior projeto de transformação urbana da Europa 

Paris, 12 e 13 de dezembro 2019 

A Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa (CCIFP) em parceria com a Société du Grand Paris 
(SGP), e com o apoio da AICEP Portugal Global, da Embaixada de Portugal em Paris e da AICCOPN, vai 
organizar uma missão empresarial para as empresas portuguesas, nos dias 12 e 13 de Dezembro 2019, 
com o objetivo de apresentar o projeto “Grand Paris” - projeto de construção de 200 km de novas linhas 
de metro e 68 estações de metro na Região Parisiense. 

Esta missão empresarial é dirigida para empresas portuguesas do sector da construção civil e contará com 
a presença de uma equipa de cerca de cinco compradores da SGP, empresas de construção franceses e 
gabinetes de engenharia a cargo da gestão dos diferentes projetos. 

Esta missão irá decorrer na sede da SGP e nas instalações da Embaixada de Portugal em Paris e terá o 
seguinte programa: 

Dia 12 de dezembro – a partir das 13H30 (Embaixada de Portugal em Paris) 

• Apresentação dos diferentes projetos do Grand Paris.

• Apresentação das regras de participação nos concursos públicos.

• Cocktail de networking entre empresas e entidades francesas e portuguesas.

Dia 13 de Dezembro – a partir das 8H30 (Sede da SGP) 

• Apresentação das equipas da SGP, das construtoras francesas e dos gabinetes de engenharia.

• Agendamento de reuniões BtoB individuais, com os compradores da SGP, construtores
franceses e gabinetes de engenharia para apresentação de cada empresa portuguesa.

(um programa mais detalhado será oportunamente enviado) 

O que está incluído nesta missão: 

- Participação de duas pessoas por empresa.

- Acesso a todas as apresentações.

- Reuniões BtoB com as empresas francesas e compradores da SGP.

- Evento de networking: cocktail na Embaixada de Portugal em Paris e almoço nas instalações da SGP.

Preço de inscrição por empresa (máximo 2 pessoas): 500€ para sócios da AICCOPN 



Como se inscrever: 
 

Enviar email para o seguinte endereço da CCIFP: events@ccifp.fr, até ao dia 5 de dezembro 2019 
 

A CCIFP e a SGP poderão recusar a inscrição de uma empresa que não corresponde aos requisitos de 
participação. 

Dados para transferência bancária: 

• NIB: FR76 1261 9000 2741 3728 0101 321 

• BIC: CGDIFRPP 

 

Contacto para as inscrições e logística: Alexandre Dos Santos Costa 

ccifp@ccifp.fr / 00 33 1 79 35 10 02 

 

Contacto para assuntos técnicos: Marie Reis 
     
  m.reis@ccifp.fr / 00 33 7 86 84 62 56 
 

Requisitos de participação: 
 

Esta iniciativa destina-se a empresas portuguesas de setores de atividade relacionados com a construção 
civil. As empresas poderão ser subcontratadas pelas empresas gestoras dos concursos da SGP ou 
apresentarem-se diretamente aos concursos, de preferência agrupadas com outras empresas. 

A SGP aconselha a presença de empresas que preencham os seguintes requisitos: 

- Dimensão média ou suficiente para poder trabalhar com as grandes construtoras francesas. 

- Experiência internacional e referências deste tipo de obras. 

- Domínio da língua francesa para o (s) participante (s) nesta ação, já que todos os trabalhos irão 
decorrer nesta língua. 

Tipos de produtos e serviços de que a SGP necessita de fornecedores: 
 

- Empresas construtoras especializadas em revestimentos, coberturas, fachadas, metalurgia, carpintaria, 
e outros similares. 

- Instaladores de materiais transversais como elevadores, controlos de acesso, e outros similares. 

- Instaladores de materiais para sistemas de alta e baixa tensão, ventilação, e outros similares. 

- Instalação de mobiliário de sinalização. 

 
 
 

Organização: Com o apoio de: 
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