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Investimento em infraestruturas está a potenciar desenvolvimento de vários setores

AEP e empresas à procura de negócios no Cazaquistão

A AEP - Associação Empresarial de Portugal organiza, durante a próxima semana (27 a 31 maio),
uma missão empresarial multifileiras ao Cazaquistão (Almaty e Nur-Sultan), país que está a
investir na criação e modernização de infraestruturas, potenciando o desenvolvimento de vários
setores, em especial o da construção civil.
A organizar missões empresariais ao Cazaquistão desde 2014, para a AEP o desafio é promover
o contacto com o tecido empresarial, através de reuniões agendadas com parceiros locais.
Durante a deslocação a Almaty, a maior e mais importante cidade do Cazaquistão, e a Nur-Sultan
(antiga Astana), a capital, as empresas portuguesas reúnem com compradores e entidades
empresariais locais.
As empresas que integram a missão da AEP são o Laboratório Medinfar (produtos
farmacêuticos), Manuel Marques Herdeiros (cutelaria), Sorema (tapetes, toalhas e cortinas para
casa de banho) e Ultra Controlo International (centrais de gases medicinais, compressores,
bombas vácuo e sistemas de massagem medicinal).
O Cazaquistão é um dos mais estáveis Estados que emergiram da antiga União Soviética e o 9.º
maior país do mundo em termos de área (cerca de 18 milhões de habitantes). O Governo
cazaque incentiva a construção de habitação, o desenvolvimento turístico, os projetos de
parques tecnológicos, industriais e logísticos e a modernização da rede de transportes e dos
parques hospitalar e educativo.

BOW - Business on the Way
O projeto BOW - Business on the Way é desenvolvido pela AEP Internacional, no âmbito do Portugal 2020
e do Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos
Conjuntos – Internacionalização.

Para 2019, a AEP tem um ambicioso programa para a internacionalização das empresas portuguesas, que
conta com 45 ações (23 feiras, 20 missões empresariais e 2 missões empresariais inversas) em 44
mercados.

Para mais informações, contactar o Gabinete de Imprensa da AEP:
Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 781 44 36/96 679 64 92

