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Sétima missão da AEP à Colômbia e 15ª ao mercado chileno

AEP com empresas portuguesas em Bogotá e em Santiago do Chile

A AEP - Associação Empresarial de Portugal está, desde o início desta semana, a acompanhar
um grupo de empresas portuguesas, que integram uma missão empresarial às cidades de
Bogotá e Santiago do Chile, a sétima organizada pela AEP à Colômbia e a 15ª ao mercado chileno.
Para a AEP, esta missão, que começou no dia 24 e termina a 29 de junho, cria oportunidades de
negócio em mercados recetivos aos produtos portugueses e com um potencial e um quadro
regulador estável, o que facilita a entrada das empresas nacionais.
A comitiva da AEP, da qual fazem parte quatro empresas de diversos setores, fica, nos dois
primeiros dias, na Colômbia, em Bogotá, e nos restantes em Santiago do Chile, a maior cidade
do Chile, para contactar com entidades institucionais e empresas locais, através de reuniões
agendadas.
As empresas que integram esta missão da AEP são Cliper Cerâmicas (produtos cerâmicos),
Westtube (tubos aço inoxidável) António Salgado (tecidos e têxteis-lar) e Tendência ImagináriaReally English (Plataforma Web).
A Colômbia é considerada a 5ª economia da América Latina, com o consumo privado em
contínuo crescimento. Nos últimos 10 anos, o crescimento da economia é sustentado e estável.
O Chile é dos países que mais tem crescido. Nos últimos anos, reduziu as tarifas e eliminou as
barreiras comerciais. Tem acordos e tratados de livre comércio com a União Europeia, com os
EUA, India, China e Japão e detém o maior índice de desenvolvimento humano da América do
Sul.
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

