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Missão do importador grego de calçado Tilemahos Kessaris & Cia 
EE a Portugal 
22 a 25 de maio de 2017 

 
Enquadramento: 

O ano de 2015 foi particularmente difícil para a Grécia. Instabilidade e fluidez caracterizaram os 

desenvolvimentos político-económicos. 

 

O turismo foi o único setor da economia que, para o segundo ano consecutivo, registou um 

desempenho positivo espetacular: 24 milhões de turistas estrangeiros em 2014; 26 milhões em 

2015 segundo estimativas; e tudo indica que em 2016 baterá mais um recorde.  

 

A assinatura e aplicação do acordo com os credores, apesar de muito complexa e sensível do 

ponto de vista político e social, é em si um fator globalmente positivo; certos desenvolvimentos, 

como a recapitalização dos bancos ou manifestações de interesse por parte de investidores 

estrangeiros são encorajadores; em contrapartida, perfilam-se ainda no horizonte alguns riscos 

com o impacto político e social da reforma do sistema de pensões. 

 

Em 2015, a economia, após uma recuperação marginal de 0,7% em 2014, abrandou de novo 

0,7%, valor, sem dúvida, inferior às estimativas iniciais graças ao desempenho do turismo. 

 

Entre Portugal e a Grécia existe uma dinâmica, ainda não explorada, suscetível de levar ao 

estreitamento das trocas bilaterais no domínio da economia, do comércio, do turismo e da cultura. 

 

A Grécia é um mercado que oferece oportunidades que existirão tanto mais quanto se comece a 

verificar uma recuperação económica sustentável, perante a qual outros países já se estão a 

posicionar ativamente.    

 

Condições de Participação: 

Será da responsabilidade das empresas participantes cumprir o programa que for elaborado, 

comprometendo-se a receber o importador no dia e hora agendados para os encontros/visitas 

previstos. 

 

Processo de Inscrição: 

Esta ação destina-se exclusivamente a fabricantes de produtos identificados pelo importador 

dentro do seu segmento. 
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As empresas interessadas em participar nesta ação devem inscrever-se no site da AICEP 

www.portugalglobal.pt até ao dia 30 de abril de 2017. 

 

Em caso de dúvida, as empresas devem contactar o seu Gestor de Cliente ou, em alternativa, 

enviar um e-mail para o endereço aicep@portugalglobal.pt. 

 

Com o formulário de inscrição pretende-se avaliar o interesse da participação das empresas na 

ação. Esta manifestação de interesse não é garantia de presença na mesma, carecendo de uma 

validação por parte do importador Grego do interesse em se reunir com as empresas 

portuguesas inscritas. 

http://www.portugalglobal.pt/
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