Comunicado de Imprensa
20 agosto 2020

Seminário Roménia e Portugal – Desafios e Oportunidades da crise Covid-19

Apoiar a internacionalização dos negócios das PME através da
digitalização
A AEP – Associação Empresarial de Portugal, através da EEN - Enterprise Europe Network, está
a organizar, em parceria com a Embaixada da Roménia, o seminário “Roménia e Portugal –
Desafios e Oportunidades da crise Covid-19 | Internacionalização dos negócios no contexto da
digitalização forçada”.
O seminário, que acontece no dia 8 de setembro, entre as 10 e as 12.30 horas, via Plataforma
Webex, dirige-se às empresas ligadas à Cibersegurança, eCommerce, Economia Social, Fintech,
RGPD, DeVops, Software e Soluções Interativas, Realidade Aumentada, Inteligência Artificial e
Economia Circular.
O seminário surge no contexto de uma nova realidade, influenciada por fortes mudanças nos
padrões de consumo e na gestão das cadeias de valor globais, pressão para a digitalização e
novas formas flexíveis de trabalhar.
O encontro pretende estimular o diálogo e a cooperação, no sentido de acelerar a recuperação
económica nos dois países e facilitar a tão necessária internacionalização dos negócios, em
especial das PME, através da digitalização.

Programa
10h00 - Paulo Vaz, Administrador da AEP
Ioana Bivolaru, Embaixadora da Roménia
Eurico Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização
Emil-Răzvan Pîrjol, Secretário de Estado para o Turismo e Comércio da Roménia
Bianca Muntean, Diretora Executiva da ARIES T – Romanian Association for Electronic Industry
and Software | Gestora do Transilvania IT Cluster

Florin Jianu, Presidente do CNIPMMR
11h00 - Apresentação das empresas romenas (Bitdefender; Beez; Medic Pad; Sypher; IndexAR;
Milnesium; ScaleOut e CustomSoft) e portuguesas (Wingsys - Interactive Technology; Full
Venue; Hivolve; Dott; Fullscreen e Valérius Hub)
12h10 - Q&A
12h30 - Considerações finais

Enterprise Europe Network
É a maior rede do mundo de apoio às PME e startups com potencial de crescimento. Criada pela Comissão
Europeia, a Network conta atualmente com 605 entidades parceiras em mais de 65 países, reunindo cerca
de três mil especialistas locais.
Em Portugal, fazem parte da Network 10 entidades públicas e privadas que integram um consórcio
liderado pelo IAPMEI.
O principal objetivo do EEN-PORTUGAL é ajudar as empresas portuguesas a tornarem-se mais inovadoras
e competitivas, disponibilizando-lhes informação estratégica e serviços de apoio.

Para mais informações, contactar o gabinete de imprensa da AEP:

Elisabel Soares - 93 781 4436 / 96 679 6492 / elisabel.soares@jervispereira.pt

