
 

 

JORNADA 

OPORTUNITATS DE NEGOCI A ARÀBIA I 

EMIRATS  

Per què Aràbia Saudita? 
 
Tot i la caiguda prolongada del preu del petroli, Aràbia Saudita  mantindrà el 
nivell d'activitat gràcies a les grans inversions públiques iniciades en 2011. El 
seu programa de cinc anys (2010-2014)  de 386 bilions de dòlars d'inversió - a 
punt de concloure -, així com la sèrie de mesures per valor de 130 bilions de 
dòlars (poc menys de 20% del PIB) que va posar en marxa el 2011, ajudaran a 
estimular l'ocupació dels saudites. Aquestes inversions continuaran impulsant 
el consum de la llar. La inversió privada i estrangera continuarà en un nivell alt. 
 

Per què Emirats Àrabs ? 
 
Als Emirats Àrabs, durant el 2015 el creixement estarà impulsat pel consum 
privat i la inversió. L' activitat no hidrocarbur seguirà sent vigorosa, sostinguda 
per una política de diversificació activa. Aquesta es basa principalment en la 
contínua recuperació de la construcció i el sector immobiliari a Dubai, així com 
en nous projectes i inversions a gran escala, fonamentalment en el transport, el 
comerç i el turisme. Alguns projectes, ajornats en el moment de la crisi 
financera 2009 s'han enlairat de nou i les primeres fases d'un projecte ferroviari 
nacional i d'un megaprojecte a Dubai, que consisteix en el centre comercial 
més gran del món i 100 hotels, s'espera que estigui acabat en 2015.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Per a les empreses que puguin estar interessades en el mercat d’Aràbia i 
Emirats hem preparat aquesta jornada amb el següent programa: 

 
 
Programa: 
 
 
10:00h  Benvinguda.  
 
10:10h Oportunitats als mercats d’Aràbia Saudita i Emirats 

Àrabs.  

Sra.  Mireia Sitjas, directora d’ACCIÓ a Dubai. 

 

11:30h Accions de promoció en els mercats d’Aràbia Saudita i 

Emirats Àrabs: 

 Missió comercial a  Emirats Àrabs i Aràbia 

Saudita.   

Sr. Josep M. Campanera, Director Dep. Promoció 

de Plametall. 

 
11:45 h Precs i preguntes 

 
12:00h   Cloenda de l’acte. 

 
 
Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre 
d'inscripció.  
 
L’Entitat organitzadora es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar 
les condicions esmentades a la circular informativa.  

 
 
 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1270 

 

Dia:  

 

Dimarts, 28 de Juliol de 2015 
 

Hora: De 10:00 a 12:00 hores  
 

Lloc: UPM (Edifici Foment del Treball)  
Via Laietana, 32 - 08003 Barcelona 
 
Més informació: tel. 93 745 78 10  
encarna.rubio@plametall.cat  

Assistència gratuïta! 
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