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Primeira ação do calendário BOW de 2019 da área Internacional

AEP inaugura novo ano com deslocação à Alemanha
A AEP – Associação Empresarial de Portugal inaugura o calendário “Business on the Way” (BOW)
para 2019 com uma deslocação à Alemanha, para participar, entre os dias 14 e 19 de janeiro,
em Munique, na feira BAU, uma referência a nível mundial para o setor dos materiais de
construção e a única da Europa que reúne entre os visitantes o maior número de arquitetos.
A participação nacional organizada pela AEP, que conta com as empresas A Cimenteira do Louro,
Castelhano & Ferreira, Marsefal, Pervedant e Silva e Ventura tem como objetivo proporcionar
às empresas oportunidades de negócios num mercado exigente, mas muito atrativo e com um
potencial ainda por explorar.
A Alemanha continua a ser uma das mais importantes organizadoras de feiras internacionais e
um parceiro comercial estratégico para Portugal e para a edição deste ano, a feira conta com
mais dois pavilhões e, pela primeira vez, terá dois novos setores em exposição: iluminação e
edifícios inteligentes.
Esta é a segunda participação coletiva da AEP nesta feira de periodicidade bienal, tendo sido a
primeira em 2017.
A Alemanha é umas das cinco maiores economias da União Europeia e o principal motor do seu
crescimento económico. É a 5ª maior economia a nível mundial e um dos mercados mais
competitivos e industrializados.
Com cerca de 82 milhões de consumidores, onde se destaca uma classe média/alta com um
elevado poder de compra, a Alemanha apresenta um nível do consumo interno elevado, que
origina um desenvolvimento dinâmico da economia.
Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto "Business On the Way", no
âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e
internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.
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