Participação portuguesa na Feira ARAB HEALTH 2022
DATAS
De 24 a 27 janeiro de 2022

LOCAL
Dubai

HORÁRIO

DURAÇÃO

PREÇO

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

PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA NA FEIRA ARAB HEALTH 2022
A AEP, com o objetivo claro de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de mercados e conquista de quotas internacionais, está a organizar a
participação nacional na Feira ARAB HEALTH 2022, que terá lugar no Dubai – Emiratos Árabes Unidos, entre os dias 24 a 27 de janeiro.
A feira ARAB HEALTH, que vai na 47ª edição, caracteriza-se por ser o mais importante certame de toda a região do Médio Oriente e o segundo maior do mundo, a
seguir à Medica em Düsseldorf, para a Fileira Médico-hospitalar. Registando elevadas taxas de crescimento nas edições anteriores, contou em 2020 com 4.250
expositores provenientes de 64 países, e com mais de 106.900 visitas profissionais provenientes de mais de 159 países tendo gerado um volume de negócios de US$
870m, o que faz deste certame um evento à escala mundial e uma excelente oportunidade de abordagem a vários mercados e às potencialidades de negócio que
apresentam. A edição de 2022 apresenta ainda a particularidade de se realizar conjuntamente com a Medlab Middle East, certame de referência para a área
laboratorial.
Porquê participar?
. A ARAB HEALTH caracteriza-se por ser o mais importante certame de toda a região do Médio Oriente e o segundo maior do mundo;
. Previstos para a edição de 2022 mais de 3580 expositores, 30.000 visitantes profissionais provenientes de mais de 60 países (desde importadores/distribuidores a
fabricantes de material médico, gestores hospitalares, gestores e técnicos hospitalares, gestores de laboratório, consultores, pessoal médico, entidades
governamentais, entre outros);
. Sector da saúde no Médio Oriente altamente atrativo (representa cerca de 100 mil milhões de USD), com perspetiva de crescimento de 12% ao ano durante a
próxima década sendo ainda previstos 500.000 vistos de turismo médico para 2021;
. Encontram-se projetados mais de 700 investimentos em todo o GCC desde hospitais, clinicas e centros de investigação no valor de mais de 60 mil milhões de USD,
sendo que em 2020 o mercado chegará a um volume total de 150 mil milhões de USD e em 2021 o mercado de tecnologia médica atingirá os 11 mil milhões de USD;
. Entre os grandes projetos nos E.A.U. inclui-se a Burjeel Medical City, Sheikh Khalifa Central Hospital, Fujairah e a Mohammed bin Rashid al-Maktoum Academic
Medical Centre;
. Dubai com localização estratégica altamente competitiva na região do Golfo, com fácil acesso aos mercados do Médio Oriente, Ásia e África, constituindo o maior
centro de negócios da região e um dos mercados mais atrativos do globo, reexportando cerca de 50% das suas importações para estas regiões geográficas, e
nomeadamente para países como a Arábia Saudita, Irão, Qatar, Bahrein, Kuwait, atualmente com importantes projetos e investimentos em curso.
Expo Dubai:
A AEP encontra-se a delinear um programa de promoção da fileira da saúde a ter lugar no Pavilhão de Portugal na Expo Dubai 2020, juntamente com as entidades
oficiais, sendo que, a confirmar-se esta ação de promoção, serão convidadas empresas participantes da Arab Health para integrarem a iniciativa promocional,
mediante as condições que forem posteriormente definidas.
Aceda ao Vídeo Promocional da Feira.
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, com financiamento a 50% dos custos elegíveis.
Consulte as Condições de Participação.
- Prazo de inscrição: até 21 de outubro de 2021
Visualize a Brochura da Feira.
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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

Contactos:
Jorge Marcolino / Tiago Pereira
Mercado Médio Oriente
Tm: (+351) 927983909 | Tm: (+351) 967196272
jorge.marcolino@aeportugal.pt | tiago.pereira@aeportugal.pt
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