PRESS RELEASE

A ICC dinamiza em Abril a 8ª Mesa Redonda da ICC sobre Políticas de
Concorrência
Organizada em colaboração com o World Bank Group, a 8ª mesa redonda anual da
concorrência terá lugar em Singapura a 26 de Abril, exatamente um dia antes da
conferência anual da International Competition Network, seguindo-se ao evento da
International Bar Association/World Bank Group (IBA/WBG), que vai decorrer entre as
08h30 e as 15h00.
Esta mesa redonda oferece um fórum para empresários e agências de concorrência
partilharem e debaterem as suas ideias e perspetivas sobre temas chave que afetam o
atual sistema de concorrência nos vários mercados e jurisdições de todo o mundo.
A mesa redonda deste ano conta com um prestigiado painel de oradores que irão
debater a defesa e o alcance da compliance de antitrust e, bem assim, as
investigações das agências de antitrust no Sudeste Asiático. Os participantes irão
também conhecer iniciativas promovidas por empresas para reforçar a aplicação do
direito da concorrência, bem como outros temas de extrema importância, como o
comércio internacional e a concorrência.
Destinada a consultores, profissionais privados, oficiais de agências de antitrust,
oficiais do governo, académicos e outros interessados, esta mesa redonda constitui a
oportunidade ideal para avaliar e debater os temas mais prementes relacionados com
a área da concorrência.
Conheça a Comissão de Concorrência.
Saiba mais sobre este evento e garanta o seu lugar!

Sobre a ICC Portugal
A Câmara de Comércio Internacional está representada em Portugal pela sua Delegação
Nacional Portuguesa / ICC Portugal, sedeada, desde 1934, nas instalações da Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa, entidade que assume a sua presidência. A Associação
Comercial do Porto é a vice-presidente e como vogais da direção figuram atualmente as
confederações patronais CIP, CAP e CCP.
Enquanto representante da ICC, a Delegação Nacional Portuguesa disponibiliza aos seus
Membros, sem quaisquer encargos e sempre que para tal seja solicitada, o contacto com as
diferentes comissões especializadas da ICC bem como o acesso aos documentos e
publicações emitidos por estes organismos.
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Entre outras atividades, a ICC Portugal organiza periodicamente seminários e ações de
formação e é responsável pela distribuição das publicações editadas pela ICC.
Pode ser Membro da ICC Portugal qualquer empresa, associação, pessoa em nome individual
ou ainda qualquer organização de carácter local ou nacional que represente os interesses
económicos e profissionais dos seus membros.
Para mais informações visite: www.icc-portugal.com

Sobre a Câmara de Comércio Internacional (ICC)
A ICC (International Chamber of Commerce - Câmara de Comércio Internacional) é a maior
organização mundial de empresas, com uma rede de mais de 6.5 milhões de membros em
mais de 130 países. Trabalhamos para promover o comércio internacional, as condutas
empresariais responsáveis e uma abordagem global da regulação através de uma combinação
única de defesa pública de interesses e de elaboração de regras e práticas de comércio
internacional padronizadas – juntamente com os serviços de resolução de litígios internacionais
líderes de mercado. Entre os nossos membros estão muitas das maiores empresas do mundo,
PME, associações empresariais e câmaras de comércio locais.
Para mais informações visite: www.iccwbo.org
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