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Caríssimos Associados e Assinantes,
A CCILJ tem o prazer de vos trazer a E-news de Setembro. Neste número
poderão encontrar além das habituais noticias relacionadas com o Japão, os
destaques dos associados, os nossos eventos, etc., uma nova secção dedicada
a indicadores económicos, relatórios sectoriais e outros documentos e links de
interesse.
Para marcar esta nova secção, segue em anexo a esta E-news, um documento
explicativo sobre o ABENOMICS, a politica económica do Primeiro-Ministro
japonês, Shinzo Abe.
Esperemos que todos tirem grande proveito desta nova secção.

SPONSER

NOTÍCIAS

Situação financeira leva Shinzo Abe, PrimeiroMinistro japonês, a realizar eleições antecipadas
no Japão. [ler mais]

Simplesmente Eficiente: Konica Minolta apresenta
nova gama AccurioPress, de produção a cores,
desenvolvidas para dar resposta a um ambiente de
impressão altamente exigente. [ler mais]

Lançamento do novo Mazda CX-5 em Portugal, a 2ª
geração do best-seller europeu em Portugal, à
conquista do topo do segmento SUV. [ler mais]

Fujitsu World Tour 2017 Premeia 6 Organizações
pela Inovação e Transformação do Negócio [ler
mais]

PORTUGAL@NIHON
Projecto Conjunto de Internacionalização

Com este projecto, Portugal@Nihon, pretendemos capacitar conjuntamente
as empresas para entrar ou consolidar a sua presença no mercado japonês,
reunindo recursos, criando redes de contactos e reduzindo custos no
processo de internacionalização das empresas.
Estando inserido no Portugal2020, as empresas inscritas poderão ver os seus
custos de Internacionalização para o Japão reduzidas, através do
Portugal@Nihon.
Para mais informações sobre o projecto, clique aqui

ECONOMIA - JAPÃO

•

ABENOMICS

•

White Paper (PME'S) - 2016

•

Monthly Economic Reports - Setembro

•

Economy Wtchers Survey - Agosto

•

Estatísticas do BoJ - Relatório Preliminar do Fluxo de Fundos do
2º Quadrimestre de 2017

•

JETRO Relatório de Comércio e Investimento Global 2017

PRÓXIMOS EVENTOS

Curso de Japonês -

Workshop Introdução

Missão Empresarial ao

Nível 1

ao Kenjutsu

Japão

14 de Outubro: Aula
10 de Outubro:

de iniciação ao

6-10 de Novembro

20 horas de japonês

Kenjutsu, pelo mestre

Missão multissectorial

4 workshops culturais

Inácio Cristo Dias

Comitiva às cidades
de Tokyo e Osaka
Reuniões b2b

+ INFORMÇÕES

+ INFORMAÇÕES

+ INFORMAÇÕES

DESTAQUE ASSOCIADOS

As viagens para os clientes do Grupo Lufthansa estão
cada vez mais flexíveis, com alterações gratuitas para
voos mais cedo no dia da viagem.
[ler mais]

Os Samurais urbanos e a pratica das artes marciais
nos nossos dias - por Ana Sepulveda, praticante de
jisei budo e Socióloga.
[ler mais]

VIAGENS AO JAPÃO - Desastres Naturais
Está a pensar visitar o Japão em breve?
Tem algumas reservas quanto à sua segurança face à ocorrência regular de
terramotos no Japão?
Então esta secção é para si!
Em colaboração com a Embaixada do Japão, reunimos alguns sites que poderão
ser-lhe úteis na preparação da sua viagem e durante a estadia no Japão.

Meteo e dicas em caso de emergência
http://www.jnto.go.jp/safety-tips/eng/index.html
Notícias da Agência de Turismo do Japão (alertas e legislação)
http://www.jnto.go.jp/eng/updates/
App para avisos de terramotos/tsunamis
https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/emergency-info/earthquake-earlywarning-app.html
O que fazer em caso de desastres naturais?
https://www.jnto.go.jp/eng/basic-info/emergency-info/naturaldisasters.html

PROMOÇÕES DE ASSOCIADOS

NOVOS PARCEIROS

A Associação de Cozinheiros
Profissionais de Portugal pretende
dar formação e apoio a todos os
Chefs e futuros Chefs em todas as
áreas da culinária. [ler mais]

A Associação de Cosplay pretende
dar
a
conhecer
esta
arte
performativa e ensinar as suas bases.
[ler mais]

ASSOCIADOS APOIANTES

