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PROCURA DE AGENTES COMERCIAIS 

FRANÇA, LYON – 19/10/2018 

 

PEQUENA APRESENTAÇÃO DA REGIÃO AUVERGNE RHÔNE ALPES  
 
AUVERGNE RHONE ALPES com mais de 8 milhões de habitantes, é a segunda região francesa e a 
quinta região da união europeia em termos de PIB. Ela dispõe de uma base industrial sólida e de um 
setor terciário desenvolvido. 

É uma grande região industrial, com atividades diversificadas, nomeadamente as indústrias de bens 
intermediários e equipamentos. 

Representa inúmeros pontos fortes nas atividades de ponta: máquinas, numérico, componentes 
eletrónicos, energia, farmácia e tecnologias médicas, levantamento por apara (décolletage), 
borracha/pneumáticos, plásticos, tecnologias ecológicas, … O grupo Michelin é a maior empresa da 
região. 

A construção civil e obras públicas representa 20,7 bilhões de euros, o comércio, no qual nasceram 
várias marcas nacionais, sendo o comércio interempresas fortemente marcado pelas características 
industriais regionais e os serviços que ocupam um espaço predominante, com uma oferta importante 
para as empresas (numérico, engenharia, trabalho temporário, …) e com um principais polos franceses 
de transporte/logística. 

A nível internacional os principais países fornecedores são a Alemanha, Itália, China, Estados Unidos, 
Espanha com importações no valor de 55 851 bilhões de euros (11%). 

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 Lyon, 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:  
- 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, 

- Difusão no nosso site na página criada para o evento. 


