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WEBINARS GRATUITOS: 

Data Evento 

28/04/2020 O Sistema Itália no suporte à comunidade de negócios italiana em Portugal 

21/05/2020 Oportunidades comerciais e de investimento em Portugal 

19/10/2020 Marketing digital e a experiência digital do cliente 

04/11/2020 As oportunidades do setor agroalimentar em Portugal 

24/11/2020 Oportunidades do setor automobilístico e da automação industrial em Portugal 

10/12/2020 Encontro com as empresas italianas participantes do Websummit 2020 

17/12/2020 Ferramentas para o fortalecimento da cooperação entre Itália e Portugal 

AÇÕES DE MARKETING E PROSPECÇÃO COMERCIAL A FAVOR DOS SÓCIOS 

• Vitrine dos Sócios – lançado o 1º número da newsletter, criada especificamente com o objetivo 

de tornar-se um canal de promoção dos nossos associados.  

• Bulgari - Divulgação da campanha de vendas de natal do associado com condições 

diferenciadas para os associados da Câmara 

• Restaurante Eleven - Divulgação da quinzena da Trufa Branca d’Alba promovida pelo nosso 

associado 

• Reuniões B2B - Realizadas duas sessões de reuniões B2B de apresentação de empresas italianas 

a importadores portugueses. 
 

 FEIRA DIGITAL 

Marmomacc Re-Start 2020 – Participámos na 1ª edição totalmente digital da principal feira mundial 

no setor de rochas ornamentais com uma delegação de 14 empresas portuguesas expositoras. 

NEWSLETTER E SURVEY 

• Andrà tutto bene – Nos primeiros meses da pandemia, criámos uma newsletter especial com o 

objetivo de divulgar as medidas de suporte à economia. Editámos e enviámos aos associados e 

parceiros da Câmara 3 edições desta newsletter 

• Survey Impacto Coronavirus – Em abril realizámos um estudo sobre o impacto do 

CORONAVIRUS na atividade económica dos sócios da Camera di Commercio Italiana per il 

Portogallo e das empresas italianas presentes em Portugal. O inquérito foi respondido por 54 

empresas e os resultados foram divulgados. 
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