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A ICC Reino Unido lança Inquérito Global: deverá o Reino Unido permanecer na UE? 

 

 

 

O Reino Unido vai ter um referendo sobre se deverá permanecer ou não na União Europeia 

a partir do final do ano de 2017, sendo que a expectativa tem crescido no sentido de o 

referendo se realizar já no próximo ano. 

O Comércio é uma questão fundamental no debate de preparação para o referendo sobre a 

União Europeia. De forma a garantir que a voz do comércio internacional é ouvida e tida em 

consideração, a Câmara de Comércio Internacional no Reino Unido irá conduzir um inquérito 

sobre as implicações que uma possível decisão da saída do Reino Unido da União Europeia 

terão para o comércio global. 

Muito agradecemos a vossa colaboração no sentido de preencherem e partilharem este 

inquérito de 2 minutos até à próxima 6ª feira dia 20 de Novembro.  

Caso tenham alguma dúvida ou necessitem de algum esclarecimento adicional ou até da 

versão traduzida do inquérito não hesitem em contactar a ICC Reino Unido, através do email: 

advocacy@iccwbo.uk 

Veja o inquérito aqui: https://www.surveymonkey.com/r/ICCUKmembershipoftheEUSurvey  

 

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC) 

A ICC é a organização mundial de negócios, um órgão representativo que fala com 

autoridade em nome de empresas de todos os sectores em todas as partes do mundo. 

A missão fundamental da ICC é promover o comércio e investimento além-fronteiras e o 

sistema de comércio multilateral, bem como ajudar as empresas a enfrentar os desafios e 

oportunidades da globalização. A ICC trabalha em estreita colaboração com as Nações 

Unidas, a Organização Mundial do Comércio e fóruns intergovernamentais, incluindo o G20. 

A ICC foi fundada em 1919 e tem hoje centenas de milhares de empresas e associações 

membros de 120 países.  

Para mais informações visite: www.iccwbo.org   
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