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MISSÃO COMERCIAL A ANGOLA 

 
14 a 18 de Outubro de 2012 

 

A APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões está a organizar uma Missão 

Comercial do Porto de Leixões a Angola, que decorrerá de 14 a 18 de Outubro e que se 

destina a todas as empresas e entidades que constituem a Comunidade Portuária de Leixões. 

 

O elevado volume de tráfego marítimo para Angola, o crescimento sustentado das 

exportações através de Leixões e ainda a oportunidade de se reforçar o excelente 

relacionamento institucional e de cooperação com as autoridades portuárias angolanas, são, 

razões bastantes para justificar esta iniciativa e a sua oportunidade. 

 

1. OBJETIVO 
Neste âmbito, a missão tem um duplo objetivo que integra, não só a própria promoção do 

porto de Leixões como, também, proporcionar e facilitar conhecimentos, relacionamento 

comercial e prospeção de novos negócios envolvendo o tráfego marítimo. 

 

2. PARTICIPANTES 
A missão desenvolver-se-á no quadro da Comunidade Portuária e apresentar-se-á 

exclusivamente num contexto global da marca “Porto de Leixões”. Não obstante, poderão 

participar empresas que, não integrando qualquer das Entidades associadas da Comunidade 

Portuária de Leixões, exerçam atividade, directa ou indirectamente relacionada com o Porto de 

Leixões. 

 

3. DATA 
A Missão decorrerá de 14 a 18 de Outubro de 2012. 

 
 

4. FORMATO 
A Missão desenvolver-se-á em três momentos distintos, mas complementares 

4.1 - Apresentação do Porto de Leixões 

4.2 - Contactos Institucionais 

4.3 - Contactos Comerciais 
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5. ÁREA GEOGRÁFICA ABRANGIDA 
A Missão centralizar-se-á exclusivamente em Luanda. Complementarmente, irão ser 

formulados convites a outros portos de Angola para se deslocarem a Luanda e participarem 

nas iniciativas que a Missão ali vai desenvolver. 

 

6. GESTÃO DO PROCESSO 
A gestão de todo o processo inerente à Missão fica centralizada na APDL a quem poderão ser 

solicitados esclarecimentos complementares da presente nota informativa. 

 

7. INSCRIÇÕES 
As inscrições deverão ser formalizadas directamente à APDL, SA. Para o efeito deverá enviar 

por e-mail, ou fax, o seu nome, empresa, cargo e contactos. 

 
 

8. TRANSPORTES, ESTADIA E VISTOS 

A logística inerente a viagens, estadia e vistos será centralizada numa Agência de Viagens 

com quem cada participante deverá assegurar e liquidar, diretamente, todos os custos 

inerentes à deslocação e alojamento. 

 
 

9. PRAZO DE INSCRIÇÃO 
Considerando a óbvia necessidade de uma gestão atempada de todo o processo e tendo 

especialmente em conta as dificuldades de voos disponíveis e alojamento, é fixada a data de 3 

de Setembro 2012 como limite para inscrições. 

Não obstante e para facilitar a condução do processo, “intenções” de participação poderão 

desde já ser comunicadas, sujeitas a confirmação até à data atrás referida. 

 

10. CONTACTOS 
APDL, SA - Divisão Comercial, Marketing e Cooperação 

Telefone: 22 999 07 00 / Fax: 22 999 07 01 

E-mail: marketing@apdl.pt 

        
  

Porto de Leixões, 9 de Julho de 2012 

 


