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7,2% das exportações mundiais do agronegócio

1,8 mil milhões de consumidores

4% do PIB mundial

www.calusofona.org



Juntos vamos mais longe

Jorge Santos
Presidente

A CAL - Câmara Agrícola Lusófona é uma associação empresarial sem fins lucrativos 
que promove a divulgação do agronegócio, em território nacional e internacional, 
com particular ênfase nos países de língua portuguesa. No âmbito do Programa de 
Internacionalização do Agronegócio CAL 2017/2018, comparticipado parcialmente
pela União Europeia – Portugal 2020 e Compete 2020, pretende-se reforçar o impacto
e a relevância das relações comerciais entre os países lusófonos, promovendo-se
a internacionalização das empresas portuguesas do setor do agronegócio.
Considerando as eventuais oportunidades nos países lusófonos no agronegócio, 
foram identificadas as seguintes fileiras como sendo prioritárias: carnes 
transformadas, laticínios (em especial os queijos), azeite, hortofrutícolas, vinhos,
panificação, rações e maquinarias agrícolas.
Assim, de uma forma inovadora, proporciona-se às empresas ligadas ao agronegócio, 
a participação em diversos tipos de ações, nomeadamente: missões empresariais, 
feiras, seminários, workshops, entre outras atividades.

Durante as missões empresariais, as empresas participantes beneficiam da rede 
de parceiros locais que a CAL possui, o que reforça a competitividade a nível 
internacional proporcionando-lhes apoios únicos para a sua internacionalização.

Números sobre as iniciativas CAL :
• Mais de 16 anos de experiência na vertente internacional, em especial CPLP
• Publicações técnicas únicas: Anuário Agro Lusófono e Guia de Exportação
• Cerca de 15 missões empresariais organizadas nos últimos dois anos
• Projetos aprovados em 7 países
• Sinergias criadas entre cerca de 220 associados
• 12 protocolos nacionais e internacionais assinados
• Uma network única no espaço da CPLP (Comunidade dos Países da Língua Portuguesa)



A CAL assegura toda a coordenação, promoção e apoio logístico das ações que contemplam o projeto:

Gestão de toda a logística das ações

Logística

Realização de diversas ações de marketing promovendo as empresas participantes:

Realização de diversas ações que promovem o estabelecimento de contactos:

Marketing  

Contactos  

• Passagens aéreas de ida e volta em classe económica;
• Transfers aeroporto/hotel/aeroporto;
• Minibus em todas as deslocações colectivas de acordo com o programa;
• Alojamento em hotéis de 4   com pequeno-almoço incluído;
• Seguro de viagem;
• Agilização do processo de obtenção de vistos dos empresários participantes junto dos consulados
ou embaixadas em Portugal;
• Apoio contínuo e permanente à comitiva empresarial por um representante da CAL.

• Elaboração de um programa com uma abordagem transversal no agronegócio, proporcionando 
contactos com diversas entidades de relevo - empresas locais, entidades governamentais, institucio-
nais, bancárias, jurídicas, operadores de transportes internacionais, administração de portos marítimos, 
entre outros;
• Agendamento de reuniões bilaterais de acordo com a área de atividade das empresas participantes;
• Seminário-Contact,  presença num seminário sobre o agronegócio local, com foco nas oportunidades 
existentes.

• Acesso a documentação com informação privilegiada sobre o mercado-alvo – dossier de mercado com 
caracterização do agronegócio local em diversas vertentes - macroeconómica, agroalimentar, comércio 
externo e oportunidades de negócio do local da missão;
• Divulgação da ação junto de órgãos de comunicação locais;
• Presença de uma equipa de reportagem de fotografia e de vídeo ao longo da missão.



Programa de Internacionalização Agronegócio CPLP 2017/18

Feira Internacional SuperMinas (Minas Gerais)
datas: Outubro 2017 | Outubro 2018

CNA-Brasil
Confederação da Agricultura e Pecuária

Apoio local

Brasil

AIA 
Associação Industrial de Angola

Missão Empresarial
datas: Dezembro 2017 | Junho 2018

Angola

Apoio local

Missão Empresarial
datas: Março 2018 | Novembro 2018

CCB 
Câmara de Comércio do Norte de Cabo Verde

Apoio local

Cabo Verde

Missão Empresarial
datas: Setembro 2017 | Dezembro 2018

ANAG  
Associação Nacional dos Agricultores da Guiné-Bissau

RECAGRO
Rede Nacional de Coordenação das Câmaras
de Agricultura e Cooperativas da Guiné-Bissau

Guiné-Bissau

Apoio local

COCAFB 
Câmara Oficial de Comércio, Agricultura
e Florestal de Bioko

COCAFRM
Câmara Oficial de Comércio, Agricultura e Florestal de Rio Muni

Guiné Equatorial

Apoio local

Missão Empresarial
datas: Outubro 2017 | Maio 2018

FENAGRI  
Federação Nacional das Associações Agrárias de Moçambique

FRUTISUL
Associação dos Fruticultores de Moçambique

Moçambique Missão Empresarial
datas: Agosto 2017 | Abril 2018

Apoio local

FENAPA 
Federação Nacional dos Pequenos Agricultores de São Tomé e Príncipe

CCIAS 
Câmara de Comercio de São Tomé e Príncipe

São Tomé
e Príncipe Missão Empresarial

datas: Novembro 2017 | Setembro 2018

Apoio local



Cronograma

23 a 30 junho

Angola

16 a 22 novembro

Cabo Verde

16 a 20 outubro

Brasil - Super Minas

20 a 27 maio

Guiné Equatorial

22 a 29 abril

Moçambique

São Tomé e Príncipe

9 a 16 setembro

2018

23 a 28 Outubro

Guiné Equatorial

3 –  10 Dezembro

Angola

10 a 17 novembro

São Tomé e Príncipe 

16 a 22 outubro

Brasil - Super Minas

Guiné-Bissau

25 agosto a 4 setembro 14 a 21 setembro
2017

2018

2019

Moçambique

7 a 9 Fevereiro

Missão inversa

24 a 28 outubro

Missão inversa

Guiné-Bissau

5 a 12 dezembro

9 a 16 Março

Cabo Verde



ser associado CAL
Beneficia da network empresarial da CAL ao nível lusófono.

Beneficia da CAL e seu clube de Business Angels.

Beneficia da CAL enquanto interlocutor activo junto das tutelas para
a internacionalização do agro-negócio e alinhamento de estratégias políticas.

Vantagens competitivas de mercado através dos delegados CAL nos PALOP e Brasil.

Beneficia da Agência de Comércio Agrícola da CAL para apoio à comercialização
e internacionalização de produtos.

Apoio a projectos de investimento e/ou de exportação beneficiando dos nossos
protocolos com instituições financeiras.

Acesso a informação diferenciada com base em ferramentas de business intelligence.

Possibilidade de internacionalização e exportação do seu negócio através da promoção
da sua empresa em Feiras, Conferências e Workshops.

Acesso a análises de mercado específicas, apoio técnico ao nível logístico, produtivo e
comercial, acompanhamento e ajustamento na definição de projectos de investimento.

Captação de oportunidades de negócio através da participação em missões
empresariais e visitas exploratórias internacionais.

Acessos a Novos Mercados.

Identificação dos mecanismos de apoio financeiro e sistemas de incentivos quer
no âmbito nacional quer internacional.

Beneficia da CAL enquanto “umbrella” na defesa do Agro-negócio nos países da CPLP.

Beneficia das vantagens CAL para as parcerias em Africa.

Beneficia da rede de ONG’s e organizações locais dos PALOP.

Beneficia da CAL enquanto porta de entrada para Europa para os produtos dos PALOP.

Acesso a publicações CAL, Guia de Investimento, Anuário Agro- Negocio e Newsletter.

Facilidade intergovernamental nesses Países.
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Parceiros:

O único banco do mundo
presente em 7 países
de Língua Portuguesa

Morada: Av. Brasília Apartado 12066
1050-214 Lisboa

geral@calusofona.org T. +351 213 018 42www.calusofona.org

com o apoio:

Tel.: +351 213 018 426 geral@calusofona.org
www.calusofona.org

Tapada da Ajuda, Edifício I, DGAV
1349-018 Lisboa - Portugal
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