Participação portuguesa Feira BIG 5 Construct Egypt

Em campanha

DATAS
25 a 27 de junho de 2022

LOCAL
Cairo

HORÁRIO

DURAÇÃO

PREÇO
Ação desenvolvida no âmbito do programa PORTUGAL2020 e
Compete2020, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA FEIRA BIG 5 CONSTRUCT EGYPT
Com o constante foco em identificar novos mercados e oportunidades de negócio, assim como de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de
mercados, a AEP - Associação Empresarial de Portugal encontra-se a promover a participação nacional na Feira BIG 5 Construct Egypt 2022, que terá lugar no
Cairo - Egito, de 25 a 27 de junho de 2022.
A Feira BIG 5 Construct Egypt, caracteriza-se por ser o mais importante certame do país para a Fileira da Construção & Materiais de Construção, Pedras e Rochas
Ornamentais, Tecnologias e Ambiente. Em 2021 estiveram presentes 196 expositores e 11.027 visitantes profissionais provenientes de mais de 16 países, tornando
este certame um evento à escala mundial e uma excelente oportunidade de abordagem a vários mercados e às potencialidades de negócio que apresentam.
Porquê participar?
- O governo egípcio tem mantido um constante investimento em novos projetos totalizando 284B$ nos 6 últimos anos. Estão em curso empreendimentos no valor de
450B$ onde se destacam o RSNRP ( World-Scale Refining and Petrochemical Complex ), New Al-Alamein City, New Administrative Capital, Comboio de alta
velocidade entre outros.
- O Egipto é o primeiro país da MENA a emitir green bonds no valor de 750M$ que visam o desenvolvimento de projetos relacionados com gestão de energia e
transporte, saneamento e gestão de água e plataformas de energias sustentáveis.
- A nova área económica no canal do Suez posiciona-se como um hub internacional de indústria e logística.
Neste contexto, convidamos as empresas a participar neste evento, para a qual se solicita o envio do Formulário de Inscrição. Ação desenvolvida no âmbito do
programa PORTUGAL2020 e Compete2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização com
financiamento a 50% dos custos elegíveis.
Consulte as Condições de Participação.
- Prazo de inscrição: até 28 de abril de 2022
Visualize a Brochura da Feira.

COVID-19 - Atendendo à situação de pandemia que se vive a nível global, poderão ocorrer alterações ao programa da ação. A AEP efetuará uma constante monitorização do evoluir da situação junto das entidades organizadoras e autoridades oficiais e
procederá à implementação das medidas necessárias e adequadas à realidade que se venha a verificar no período que antecede o evento e durante a sua realização.

CONTACTO
AEP - Associação Empresarial de Portugal
Departamento Internacional
Tiago Pereira
Gestor de Mercado
Tel: +351 22 998 1776 | Tm: +351 967 196 272
tiago.pereira@aeportugal.pt

Contacte a AEP para mais informações:
Av. Dr. António Macedo, 196 | 4450-617 Leça da Palmeira
tel: 229 981 500
email: aep@aeportugal.pt
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