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FILDA, entre os dias 9 e 13 de julho, em Angola

AEP leva comitiva com 19 empresas nacionais a Luanda
A AEP – Associação Empresarial de Portugal organiza, com o apoio da Câmara de Comércio e
Indústria Portugal – Angola e da AICEP Portugal Global, a presença das empresas portuguesas
na 35ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA), que decorre, entre os dias 9 e 13 de
julho, em Angola, na Zona Económica Especial, próximo da Zona Industrial de Viana.
Na edição deste ano da FILDA, a comitiva nacional organizada pela AEP é constituída por 19
empresas (no total está prevista a participação de 30 empresas nacionais), que vão ter a
oportunidade de desenvolver um conjunto de contactos e mostrar os seus produtos e serviços
a milhares de visitantes.
No primeiro dia, 9 de julho, as empresas portuguesas vão receber a visita do Ministro Adjunto e
da Economia, Pedro Siza Vieira, acompanhado pela comitiva institucional.
Para a AEP, as empresas portuguesas devem manter uma presença neste mercado,
nomeadamente se tivermos em conta a importância de Angola no ranking das exportações
portuguesas. A presença portuguesa na FILDA tem como objetivos consolidar e reforçar as
relações comerciais entre os dois países e abrir novas oportunidades de negócio em setores que
já são tradicionalmente exportadores para Angola.
Em 1990, a AEP levou a primeira missão de empresas a Angola. Desde então, tem organizado
inúmeras participações em feiras e missões, tendo já envolvido largas centenas de empresas
portuguesas.
Portugal participa na FILDA desde 1998, tendo marcado presença em todas as edições, menos
em 2016, ano em que a feira foi cancelada, e a AEP organiza a comitiva nacional desde 2002.
As empresas expositoras integram diversos setores, que vão desde a metalomecânica,
alimentar, papelaria e equipamentos para a construção. Verifica-se um aumento da participação
de empresas da área das TIC, atraídas pela necessidade de integração de sistemas de

informação, fiscalidade e contabilidade, que já fazem parte do quotidiano das empresas
angolanas.
A participação de empresas ligadas ao setor dos resíduos volta a repetir-se e a maior novidade
são empresas da área da educação/ensino superior, que procuram parcerias em países
lusófonos para atrair mais alunos que venham realizar a faculdade e consequentes estudos em
Portugal. A grande maioria dos participantes já exportam para o mercado angolano.

Comitiva nacional organizada pela AEP – FILDA 2019
ANI - AGÊNCIA NACIONAL DE INOVAÇÃO

Apoiar a inovação tecnológica e empresarial em Portugal

AZEOL

Fabricação de máquinas para as indústrias de materias de
construção, cerâmica e vidro
Comércio de azeite, óleos e gorduras alimentares

BICAFÉ

Indústria do café e do chá

BLUEMATER

Soluções Eco-eficientes
Fabricante de máquinas para produtos de betão e
soluções, incluindo máquinas de Blocos, centrais de betão,
misturadoras e moldes

ARCEN ENGENHARIA

CARFEL
CARTONEX

Artigos escolares e de escritório

CODEONE

Sistemas de Identificação e Processamento de Dados

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DE SANTA MARIA

Ensino superior

GEONEXT

Comércio de produtos elétricos

HRV
Equipamentos de processo Agro-indústria
ISAG - INSTITUTO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO
Ensino Superior
E GESTÃO
LACTO SERRA
Produção e comercialização de queijos
PLASTIDOM
QUADRO VISEU
RICO GADO
SENDYS
SITEMASTER
XARMADIS

Plásticos Industriais e Domésticos
Fabricação de material de distribuição e controlo para
instalações elétricas de baixa tensão
Rações animais e consultoria agro-alimentar
Actividades de programação informática
Comércio de equipamentos eletrónicos e
telecomunicações
Comércio por grosso de produtos farmacêuticos

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.
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