MISSÃO DE PROSPEÇÃO DO
MERCADO FRANCÊS
Sector dos Materiais de Construção
Região Rhône-Alpes
6 de Novembro de 2014 - Lyon - França
Em parceria com a

A Região Rhône-Alpes é a única região francesa em competição com a Região Île-de-France,
tanto do ponto de vista do seu peso demográfico (superior a 6 milhões de habitantes) que da sua
atractividade e economia extremamente dinâmicas.
O sector da construção civil representa cerca de 6,6 % do valor acrescentado da Região e do
emprego total, com um total de 39 000 empresas do ramo.
Existe actualmente nesta região um forte pedido para a construção de novos edifícios ou a
renovação de edifícios existentes.
► Neste âmbito, decidimos organizar uma Missão coletiva de Prospeção para levar á região
Rhône-Alpes empresas portuguesas de materiais de construção que possam ser
referenciadas junto de importantes atores locais da distribuição, interessados em novos
fornecedores portugueses.
As empresas francesas participantes nesta Missão:
CASTORAMA
EIFFAGE
PLATARD GROUPE
OBJETIVO DA MISSÃO
Conhecer a realidade do mercado francês, e em particular da Região Rhône-Alpes, em
termos de atratividade para as empresas de materiais de construção
Identificar e abordar potenciais clientes na Região
Definir a melhor forma de abordagem do mercado
QUEM PODE PARTICIPAR

?

Industriais ou comerciantes portugueses de todo tipo de materiais de construção
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METODOLOGIA
A missão coletiva comporta duas fases:
1) FASE 1 : PRÉ-SELEÇÃO : cada empresa francesa selecionará as empresas portuguesas do seu
interesse, que pretende encontrar em reunião
Enviaremos os dossiers de todas as empresas portuguesas inscritas na missão para os responsáveis de
compras de cada um dos grupos.
As empresas francesas selecionarão os dossiers de interesse, e devolverão um parecer indicando o seu
eventual interesse ou não pelos produtos apresentados para cada empresa candidata.
Inscrição até 8 de Agosto
2) FASE 2 : REUNIÕES EM FRANÇA
Deslocação para França das empresas portuguesas, para encontrarem-se com os compradores
franceses interessados pelos seus produtos
Inscrição até 24 de Outubro.

ORGANIZAÇÃO
A Missão Empresarial será desenvolvida em França pela ERAI, que assegurará localmente o relacionamento
com as empresas francesas e a gestão do programa. A CCILF efectuará a gestão da parte portuguesa
(promoção e o seguimento das empresas portuguesas participantes).

PROGRAMA dia 6 de Novembro


9h00

Receção pela ERAI



9h10

Apresentação do sector da construção civil em Rhône-Alpes



9h30

Apresentação das empresas francesas



10h15

Início das reuniões com os compradores



12h30

Almoço com organismos de apoio local



14h00

Continuação das reuniões



17h00

Encerramento

Perfil das empresas francesas :
Eiffage Construção : departamento especializado na compra de materiais de construção do grupo
Eiffage (construção civil)
Pertence ao Groupe Eiffage, gigante europeu da construção civil
10 000 empregados
Volume de negócios : 3,6 bilhões de euros
Atividades : mobiliário urbano, escritórios, comercio, equipamentos, hotelaria, manutenção
e trabalhos serviços e património
Castorama : empresa de grande distribuição especializada em bricolage (GSB)
103 lojas
50 000 referências
16 000 empregados
Volume de negócios : 3,3 bilhões de euros
Pertence ao Grupo Kingfisher, maior distribuidor europeu de produtos para arranjo e adaptação
da casa e 3º a nível mundial
Plattard Groupe : empresa negociante de materiais de construção
Volume de negócios : 150 milhões de euros
458 empregados
32 agências
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LOGÍSTICA
A CCILF não tratará da parte logística, no entanto confirmamos a existência de vôos directos para Lyon a partir
do Porto, pela Easyjet, e de Lisboa, pela Easyjet e TAP.
Vôos - Informações de horários indicativos :
Porto (Easyjet)
Voos Porto/Lyon quarta dia 5/11 : 20h05-23h05
Regresso Sexta 7/11 : 10h20- 11h25
Lisboa
Easyjet
Voos Lisboa/Lyon quarta dia 5/11 : 13h50-17h05
Regresso sexta 7/11 : 21h20-22h45
TAP
Lisboa/Lyon quarta dia 5/11 : 20h35-23h55
Regresso quinta 6/11 : 18h10-19h35

Hotéis
Recomendados (tarifa ERAI) :
Hotel Novotel Lyon Confluence
3 Rue Paul Montrochet, 69002 Lyon – Tel : 04 37 23 64 00
157€ / noite sem pequeno almoço
Quality Suites Lyon Confluence
52 Cours Charlemagne, 69002 Lyon – Tel : 04 37 23 16 04
Tarifas preferênciais : 87 / studio / noite + taxa de 1.65 €.
(pequeno almoço 10 €)
Hôtel Ibis Lyon centre Perrache
28 cours de Verdun Perrache 69002 Lyon – Tel : 04 78 37 56 55
Quarto standard : 108 €
Pequeno-almoço : 9.50 € pp
Taxa : 1.10 € pp
Hôtel Best Western Charlemagne (108€ por noite)
3 cours Charlemagne, 69002 Lyon - Tel : 04 72 77 70 00
Custo : 114 €/noite com pequeno almoço incluído

COMO PARTICIPAR ?
Preencher o boletim de inscrição em anexo e devolvê-lo por fax (22 605 15 09) ou e-mail (comercial1@ccilf.pt)
Custo da Missão :
Para permitir custos equitativos, decidimos de repartí-los em função das fases :
Os custos são POR EMPRESA (2 participantes no máximo).


FASE 1 : Análise do vosso dossier pelos compradores e pré-seleção
Custo : 100 euros + iva (23%)



FASE 2 : reuniões em França com os compradores
Custo : 650 euros + iva (23%)
Participante adicional : 50 euros (almoço)

Estes custos não incluem despesas de viagem á França, no local, e alimentação além do almoço de
6/11.
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MISSÃO DE PROSPEÇÃO DO MERCADO FRANCÊS
Sector Dos Materiais de Construção
Região Rhône-Alpes
6 de Novembro de 2014
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
Devolver para o comercial1@ccilf.pt
Até dia 19 de setembro
PREENCHER IMPERATIVAMENTE EM FRANCÊS
Juntar uma brochura electrónica da empresa se disponível
DADOS RELACIONADOS COM A VOSSA EMPRESA / INFORMATIONS ENTREPRISE
Nome / Raison sociale :
Nome do(s) participante(s) na Missão / Nom des participants à la Mission :

Língua(s) falada(s) / Langues parlées : Francês 

Inglês 

Morada / Adresse :
Código postal / Code postal:
Cidade / Ville :
Tel. :

Fax :

E.mail :

Site internet :

Volume de negócios/C.A :
Nº de contribuinte / nº de TVA intracommunautaire :
Data da criação / Date de création :
DADOS RELACIONADOS COM OS VOSSOS PRODUTOS / SERVIÇOS
INFORMATIONS PRODUITS / SERVICES
Qual é a vossa actividade / Quelle est votre activité ?

Características dos produtos/serviços que pretendem colocar em França / Caractéristiques des
produits/services que vous souhaitez exporter en France ?

Qualidade : Baixa 
Média 
Qualité Basse
Moyenne


Alta 
Haute

Para comerciantes de produtos / Pour les commerçants de produits :

Circuitos de distribuição ? / Circuits de distribution ?
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Já vende ou vendeu para o mercado francês ? / Avez vous vendu ou vendez vous en France ?
Sim/Oui 

Não/Non 

Na positiva, quais são os clientes ? / Dans l’affirmative, qui sont vos clients ?

PAGAMENTO
Junto enviamos cheque nº ______________________s/o Banco___________________________
no valor de 123 € (100 euros + iva), emitido à ordem da Câmara de Comércio e Indústria LusoFrancesa (CCILF) ou transferência em ____/____/____ para a CGD, conta nº NIB: 0035 0001
00037006 030 73 ou para o BES, conta nº NIB : 000700230074891000947 para regularizar a
inscrição na 1ª Fase da Missão de Prospeção.
Feito em

,

/

/ 2014

Assinatura e carimbo da empresa
 Enviar
1/ O formulário de inscrição
2/ O comprovativo de pagamento
3/ 1 brochura eletrônica (de preferência em francês ou inglês) ou indicação do site para visualização
dos produtos
para o email : comercial1@ccilf.pt
Para obter mais informações contactar a Géraldine Dussaubat na CCILF
Tel 22 605 15 00/5 - E-mail comercial1@ccilf.pt
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