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AEP em Missão Empresarial ao Equador e Peru
A AEP - Associação Empresarial de Portugal organiza, no âmbito do calendário do programa
BOW - Business On the Way, uma missão empresarial que inclui paragens no Equador e no Peru.
A missão empresarial, a quarta organizada pela AEP ao Peru e a primeira ao Equador, decorre
entre 24 de fevereiro e 2 de março e leva um grupo de empresas portuguesas à cidade de Quito,
capital e a cidade mais populosa do Equador, e a Lima, capital e a maior cidade do Peru, para
contactarem, através de reuniões já agendadas, com empresas e instituições locais.
Para a AEP, “tendo em conta que o Peru está a levar a cabo investimentos em infraestruturas
diversas e a economia do Equador está a crescer 4% ao ano, esta missão, que se divide entre
dois importantes mercados da América do Sul, apresenta oportunidades de negócio para as
empresas portuguesas com vocação exportadora”.
As empresas que fazem parte da missão da AEP são a Magnum Cap - Electrical Power Solutions
(motores, geradores e transformadores elétricos), a Balanças Marques - José Pimenta Marques
(balanças e de outro equipamento para pesagem), a IBEROELEVA - Técnicas de Elevação
(equipamentos de elevação e de movimentação) e a Plimat - Plásticos Industriais Matos (artigos
de plástico). Deste grupo de empresas, a Plimat já está presente no Peru com vendas
consolidadas e a Balanças Marques já efetuou vendas pontuais para o mercado peruano.

BOW - Business on the Way
O programa 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, estando previstas missões empresariais e presenças em feiras em 46 países.
No âmbito do BOW, em 2018 foram desenvolvidas ações em 22 feiras internacionais, 15 missões
empresariais e 5 missões inversas, nas quais participaram cerca de 300 empresas.
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