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PROCURA DE AGENTES COMERCIAIS 

FRANÇA, BORDÉUS – 15/06/2018 

 

PEQUENA APRESENTAÇÃO DA REGIÃO NOUVELLE-AQUITAINE  
 
A região francesa NOUVELLE-AQUITAINE é a mais vasta região de França que reagrupa as variadas 
zonas geográficas como os Pirinéus, o Maciço Central ou ainda o litoral Atlântico. È ainda 4ª região 
mais populosa do território francês. 

Composta por 12 departamentos, cujo centro administrativo se situa em Bordéus, compreende grandes 
e variadas áreas urbanas (p. ex.: Bordéus, Bayonne, Limoges, Poitiers, Pau, La Rochelle). 

A nível económico é a 3ª região de França (após a região parisiense e a Auvergne-Rhône-Alpes) com 
7,7% do PIB nacional, 11 polos de competitividade, 5ª região de França no setor industrial, 10% das 
PME no setor industrial, 10 aeroportos (7 internacionais nas cidades de Bergerac, Biarritz, Bordeaux, 
La Rochelle, Limoges, Pau e Poitiers) e 4 portos comerciais. 

A nível de trocas comerciais, 1º parceiro a União Europeia, as importações francesas cresceram 6,6% 
em 2017, principalmente com a subida das importações de produtos energéticos, enquanto que as 
importações de produtos de equipamentos automóveis continuam a progredir, com uma subida de 
9,6%. 

Em 2017 os primeiros 20 produtos importados pela região foram: -produtos de petróleo refinados e 
carvão, -produtos para a construção automóvel, -produtos químicos de base/produtos 
azotados/matérias-primas e borracha sintética, -produtos para a construção aeronáutica e 
espacial, -máquinas e equipamentos para uso geral, -material elétrico, -produtos de cultivo e de 
criação de animais, -madeira/artigos em madeira, -pastas de papel/papel e cartão, -bebidas,       
-artigos de vestuário, -produtos em plástico, -produtos químicos diversos,  
-cutelarias/ferramentas/ferragens e objetos diversos em metal, -equipamentos para automóveis, 
-produtos farmacêuticos, -computadores/ equipamentos periféricos, -produtos siderúrgicos e de 
primeira transformação do aço, -produtos alimentares diversos, -produtos à base de frutas e 
legumes, compreendendo os sumos 

A nível de países fornecedores desta região a Espanha, Alemanha e Estados Unido continuam no top, 
seguidos da China, Itália, Holanda, Bélgica, Rússia, Reino Unido e Portugal (ocupa a 10ª posição). 
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METODOLOGIA DA PRESTAÇÃO 

 Procuram agentes comerciais para colocar os vossos produtos no mercado 
francês?  

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa propõe-se auxiliar todos os interessados ao fazer a 
promoção em França, diretamente em Bordeaux, aos agentes comerciais / agências comerciais 

 
 Fase 1: Identificação dos vossos objetivos 
- Analisamos o perfil da vossa empresa e determinamos os produtos que querem exportar para França. 
- Identificamos, com a vossa colaboração, o perfil do agente comercial pretendido, tendo em conta a 
descrição dos produtos a serem comercializados, a cobertura geográfica e os canais de distribuição. 
 
 Fase 2: Difusão dos pedidos das empresas portuguesas inscritas: 

 parceiro em França (mais de 2.000 contatos, associados e não associados):  
- Difusão via e-mailing, antes da data do evento, 
- Difusão na página Web por um período de três meses, a contar da data da publicação. 

 
 CCILF-Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa: 

- Difusão via e-mailing, antes da data do evento, a todos os agentes comerciais em 
carteira (cerca de 2.000) em França. 

 
 Fase 3: Encontros individuais em Bordéus no dia 15/06/2018 

 o nosso Organismo, através da sua colaboradora Sílvia Monteiro, far-se-á representar com um 
stand no Fórum dos Agentes Comerciais em Bordéus e aproveitará a oportunidade para se 
reunir durante o dia de forma individual (de preferência com marcação prévia das reuniões) 
com os agentes e/ou agências comerciais participantes neste evento e, eventualmente, 
interessados em representar os produtos portugueses. 

 
N.B.: √ O limite máximo de adjudicações a esta prestação é de 10 empresas, 
 √ A data limite de inscrição é de 25/05/2018. As inscrições podem, contudo, encerrar antes  
 da data, se as vagas forem preenchidas. 
 Relembramos que não representamos empresas com produtos  

√ É obrigatório formalizar a inscrição ao preencher e devolver o boletim (2 últimas páginas) e 
realizar o pagamento integral da prestação, 
√ Aquando da divulgação em França (última semana de maio, por e-mailing) os nossos 
contactos serão sistematicamente indicados. A CCILF ocupar-se-á da receção das respostas e 
respetiva transmissão à empresa portuguesa correspondente, 

 √No regresso de França um pequeno relatório será transmitido a cada uma das empresas com 
 os seguintes elementos: cópias da divulgação em França via mail e respetivas respostas, 
 contactos dos agentes que nos contactaram no nosso stand no dia 15/06/2018 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Pré-pagamento (aquando do boletim de inscrição preenchido e comprovativo de transferência 
bancária): 

IBAN NOVO BANCO: PT50 0007 0023 0074 8910 0094 7 
IBAN CGD: PT50 0035 0001 00037006 030 73 
IBAN MILLENNIUM BCP: PT50-0033-0000-45470115276-05 
Caso o vosso pagamento seja efetuado via ATM agradecemos que nos seja comunicado 
justificativo e respetivo nome. 
 

 

Prestação de Serviço Preço sócio Preço não sócio 

Procura de agentes e/ou agências 

comerciais em França, Bordéus – 

15/06/2018 

€ 700,00 

+IVA 23% 

€ 800,00 

+IVA 23% 

 

 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) 
não se responsabiliza pelos resultados e em caso algum 

devolverá o valor liquidado 
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO 

NOME DA EMPRESA A CONSTAR NA FATURA: 

NOME DA EMPRESA A DIVULGAR EM FRANÇA:  

NOME DA(S) PESSOA(S) A CONTACTAR:  

LÍNGUA(S) FALADA(S):  

MORADA:  

CÓDIGO POSTAL / CIDADE:  

Nº DE CONTRIIBUINTE:  

TELEFONE:  

FAX:  

E.MAIL:  

SITE INTERNET:  

RAMO DE ATIVIDADE:   

□ PRODUTOR  □ RETALHISTA    □ IMPORTADOR 

□ NEGOCIANTE  □ GROSSISTA    □ ARTESÃO 

□ CONCESSIONÁRIO □ DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO  □ OUTRO: 

 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS A COLOCAR NO MERCADO FRANCES 
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CARACTERÍSTICAS DO AGENTE COMERCIAL 

ZONA GEOGRÁFICA A COBRIR EM FRANÇA: 

□ TODA A FRANÇA    □ BORDÉUS E A SUA REGIÃO 

□ ZONA NORTE    □ ZONA CENTRO    □ ZONA SUL 

 
TIPO DE CLIENTELA A VISITAR:  

□ PARTICULARES 

□ PROFISSIONAIS: Especificar  

 
 

 

TAXA DE COMISSÃO PREVISTA: 

 

PRAZO DE INSCRIÇÃO 

Prazo de inscrição até 25/05/2018. 

Relembramos que as inscrições são limitadas a um número máximo de 10 empresas, não 
concorrentes entre si, e que só serão consideradas após a receção do boletim de inscrição preenchido, 
datado, assinado, carimbado e do respetivo pagamento que poderá ser feito por transferência bancária. 

IBAN NOVO BANCO: PT50 0007 0023 0074 8910 0094 7 
IBAN CGD: PT50 0035 0001 00037006 030 73 
IBAN MILLENNIUM BCP: PT50-0033-0000-45470115276-05 
Caso o vosso pagamento seja efetuado via ATM agradecemos que nos seja comunicado 
justificativo e respetivo nome. 
 

Prestação de Serviço Preço sócio Preço não sócio 

Procura de agentes e/ou agências 

comerciais em França, Bordéus – 

15/06/2018 

€ 700,00 

+IVA 23% 

€ 800,00 

+IVA 23% 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa (CCILF) 
não se responsabiliza pelos resultados e em caso algum 
devolverá o valor liquidado 

Feito em:   

Assinatura e carimbo da empresa: 


