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MISSÃO EMPRESARIAL A FRANÇA  

AGENTES COMERCIAIS 

PARIS – 28/05/2018 

 

BREVE APRESENTAÇÃO DA PROFISSÃO DE AGENTE COMERCIAL 

São pessoas polivalentes que trabalham em nome próprio ou em sociedade, proporcionando às 
empresas o que elas procuram: experiência e competências de intermediário externo. 

Especificidade: o agente comercial não é um assalariado mas um "mandatário"/parceiro. Está 
submetido às regras de não concorrência e representa vários produtos para os quais ele planeia a 
estratégia de venda. Não está habilitado para vender ou comprar mercadorias pois a sua missão é de 
desenvolver uma clientela. 

Enquanto independente nenhum elo de subordinação jurídico o liga ao mandante. Ele pode, se assim 
o entender, exercer uma outra profissão. 

Perfil do agente comercial: dotado para constituir redes comerciais e reconhecido pelas suas 
qualidades relacionais, intervém em vários setores de atividade (à exceção dos que fazem objeto de 
disposições legais específicas como, agências de viagem, mediadores de seguros, agentes financeiros, 
mandatários em compra de espaço publicitários) e defende eficazmente os interesses dos seus 
mandantes e dos seus clientes num setor geográfico determinado. 

Remuneração: fatura as suas comissões em função do volume de negócios que ele realiza. As despesas 
gerais (impostos, cotizações sociais, despesas de funcionamento) absorvem cerca de 50% das 
comissões recebidas. 

Presentemente existem cerca de 30.000 agentes comerciais (o dobro de há vinte e cinco anos atrás) 
com uma atividade ativa e que realizam um volume de negócios de 55 mil milhões de euros. 

Na região ILE DE FRANCE a maior concentração de agentes comerciais encontra-se nos setores abaixo: 

- agro alimentar,  

- construção civil/atividades ligadas à construção civil/equipamentos,  

- indústria/material industrial,  

- têxtil/confeção/calçado/moda/acessórios,  

- grande distribuição/GSA/GSS/GMS,  

- médico/paramédico,  

- mobiliário/decoração/têxteis lar, 

- bebidas alcoólicas. 
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ORGANIZAÇÃO 

Assim e pelo 17º ano consecutivo em França, e o 6º consecutivo em Paris, a Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Francesa (CCILF) em colaboração com o seu parceiro regional em Paris e a sua 
congénere em Espanha promove esta ação destinada a toda e qualquer empresa portuguesa e 
espanhola (fabricante, revendedor, grossista, prestador de serviços, importador, distribuidor) de 
diversos setores de atividade e que tenha interesse em iniciar contactos com potenciais parceiros 
franceses e/ou reforçar a sua posição no mercado francês através de parceiros profissionais 
independentes (AGENCIAS COMERCIAIS / AGENTES COMERCIAIS). 

A participação neste certame será efetuada em tipologia de ação coletiva, inserida num espaço físico 
coletivo, usufruindo cada empresa portuguesa e espanhola participantes de uma área de negócios 
individual, no interior de uma sala, devidamente identificada e equipada com mobiliário básico para 
reuniões. 
 
O evento realizar-se-á em Paris, no dia dia 28 de maio de 2018 em ESPACE TRINITE – 3, rue de la 
Trinité, 75.009 Paris. 

PROGRAMA DE TRABALHO 

8h30 – 9h00 :  
- Receção das empresas portuguesas e espanholas e encaminhamento para as mesas de trabalho 
- Pequeno-almoço 

9h00 – 13h00 : 
- Receção dos visitantes (agentes/agências comerciais) 

13h00 – 14h00 :  
- Pausa para almoço 

14h00 – 17h00 : 
- Retoma dos trabalhos. 
- Receção dos visitantes (agentes/agências comerciais). 

N.B.: durante todo o dia encontra-se disponível na sala café, chá, água, bolacha 
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CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

O valor do investimento por empresa (duas pessoas, no máximo) é de 1476,00 Euros (IVA incluído) 
para Sócios da CCILF e 1722,00 Euros (IVA incluído) para Não Sócios da CCILF.  

Este investimento inclui: 

 Inscrição das empresas portuguesas através do preenchimento do boletim de 
participação com a definição dos produtos a colocar no mercado francês e do perfil 
do agente/agência que procuram, acompanhado do respetivo comprovativo de 
transferência bancária, 

 Preparação e redação do texto em francês a divulgar em França, 
 Reserva de sala para a realização das reuniões individuais devidamente equipada 

(mesa, duas cadeiras, ligação elétrica, ligação wifi, café da manhã), 
 Campanha de marketing e promoção a todos os aderentes do nosso parceiro em 

Paris (emailing, site Internet), 
 Campanha de marketing e promoção a todos os agentes comerciais em carteira do 

nosso Organismo (emailing, site Internet), 
 Receção das respostas dos agentes comerciais e, SEMPRE QUE POSSÍVEL, marcação 

de encontros individuais para o dia do evento para todos os agentes que 
mostraram interesse pelos vossos produtos, 

 Almoço para, no máximo, duas pessoas/empresa no dia 28/05, 
 Acompanhamento e apoio em França da nossa Gestora de Projetos, Sílvia 

Monteiro (tel. direto 22 605 15 01 – e-mail direto monteiros@ccilf.pt). 
 

N.B.: QUALQUER OUTRA DESPESA NÃO MENCIONADA NESTE DOCUMENTO SÃO POR 
CONTA E RESPONSABILIDADE DE CADA PARTICIPANTE. 

 

ESTA PRESTAÇÃO PODE SER ENQUADRADA NO PROGRAMA “PORTUGAL 2020”, SENDO A 
CANDIDATURA APRESENTADA DIRETAMENTE POR CADA 
PARTICIPANTEhttps://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Plano
s/MAR%202020%20Plano_abertura_candidaturas_17-18.pdf (P5 Desenvolvimento de 
Novos Mercados, Campanhas Promocionais e Outras Medidas de Comercialização – Portaria 
nº 58/2016, de 28/03). 

 

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

 

 

mailto:monteiros@ccilf.pt
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Planos/MAR%202020%20Plano_abertura_candidaturas_17-18.pdf
https://www.portugal2020.pt/Portal2020/Media/Default/Docs/avisos/Planos/MAR%202020%20Plano_abertura_candidaturas_17-18.pdf
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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    □ PARIS 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 30/03/2018. 

Relembramos que as inscrições são limitadas a um número máximo de 10 empresas 
portuguesas, 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 para um dos seguintes IBAN: 

NOVO BANCO: PT50 0007 0023 0074 8910 0094 7 ou CGD: PT50 0035 0001 00037006 030 73 
ou 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 

Missão empresarial a França-Salão Ibérico 

Agentes Comerciais – Paris, 28/05/2018 

€ 1.200,00 

+IVA 23% 

€ 1.400,00 

+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: 


