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Comunicação Externa 

Rua da Mesquita nº 6  

1070-238 Lisboa  

Telf.: 213705790/4355/4130 

email:comunicacao.santander@santander.pt 

Santander Santander Santander Santander fomenta oportunidades de negócio fomenta oportunidades de negócio fomenta oportunidades de negócio fomenta oportunidades de negócio 

com o México no setor aeroespacial com o México no setor aeroespacial com o México no setor aeroespacial com o México no setor aeroespacial     
 

• Iniciativa da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana em parceria com o 

Banco Santander Totta que tem como objetivo promover tecnologia portuguesa no 

México 

 

O Banco Santander Totta vai acolher, no próximo dia 1 de Junho, na sua sede da Rua do 

Ouro, 88 uma sessão de divulgação do Aerospace Summit Aerospace Summit Aerospace Summit Aerospace Summit que se realizará nos dias 29 e 30 

de Setembro em Querétaro, México.  

Esta sessão, do dia 1 de Junho, pretende mobilizar as empresas portuguesas do setor 

aeroespacial a participar no referido evento e a aproveitar um conjunto de oportunidades 

que estão a emergir nesta indústria. Este evento está inserido na programação do Portugal 

Connect (http://www.portugalconnect.pt/), e consiste num projeto de internacionalização 

promovido pela CCILM, com o apoio do Portugal 2020, e que pretende promover tecnologia 

portuguesa no México. 

Os participantes poderão ter contacto direto com empresas e intervenientes no setor, 

esclarecendo dúvidas relativamente às oportunidades desta indústria, ao ambiente setorial 

de negócios neste país e aos desafios que se colocam à entrada e operação das empresas 

portuguesas neste mercado. 

As inscrições podem ser feitas para o email: info@camaralusomexicana.org. 

A agenda prevista para o evento é a seguinte: A agenda prevista para o evento é a seguinte: A agenda prevista para o evento é a seguinte: A agenda prevista para o evento é a seguinte:     

LocalLocalLocalLocal: Instalações Sede do Banco Santander na Rua do Ouro, 88 em Lisboa 

Dia/HoraDia/HoraDia/HoraDia/Hora: 1 de Junho 2016/ 15h00-17h30 

OrganizaçãoOrganizaçãoOrganizaçãoOrganização: Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana (CCILM) e Santander Totta 

15:00 Receção e Boas Vindas: 

Miguel Gomes da Costa - Presidente da CCILM 

Santander Totta  

Presidente da AICEP  

 

15:30 Evolução do Setor Aeroespacial no México 

Alfredo Pérez Bravo - Embaixador do México em Portugal  

16:00 Apresentação do Projeto Portugal Connect e Feira Aerospace Summit  

Pedro Nuno Neto - Coordenador Portugal Connect 
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Comunicação Externa 

Rua da Mesquita nº 6  

1070-238 Lisboa  

Telf.: 213705790/4355/4130 

email:comunicacao.santander@santander.pt 

Coffee-Break:  16h30m 

16:45: Mesa Redonda 

Moderador: Jorge Yarte-Sada (VP CCILM) 

 

Participantes Portugal: 

Sérgio da Cunha Oliveira - PEMAS 

António Neto da Silva - PROESPAÇO 

Empresas portuguesas do setor  

 

Participantes México (videoconferência): 

Benito Gritzewsky - FEMIA  

Sérgio Contreras - COMCE  

Juan José De La Mora - CCILM México  

17:30 Encerramento do Evento 

 

Lisboa, 17 de Maio 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 


