JORNADA

Oportunitats de negoci a Portugal.
En poc més de dos anys, a Portugal, el clima depressiu i la manca de perspectives que
s'havien instal·lat amb el rescat han donat pas a un entorn social relaxat en què les
oportunitats permeten afrontar el futur amb un optimisme moderat.
L´economia portuguesa està millorant, i això crea un entorn tranquil i sostenible. Així
mateix, és un territori que no té problemes de conflictes militars, geopolítics o terrorisme.
Disposa d'una bona localització geogràfica, i hi ha un bon nivell d'idiomes entre la seva
població.
En particular, l'activitat mostra una forta inèrcia, amb taxes de creixement que de mitjana
s'han mantingut entre el 2,5 i el 3% interanual durant els últims tres trimestres del 2017.
Darrere d'això hi ha la consolidació de la recuperació del despesa de les llars que des
d'inicis de 2016 mostra l'impacte positiu de diferents vents de cua. A més, l'evolució de les
vendes de béns a l'exterior ha estat particularment positiva, gràcies al creixement de la
demanda a Espanya i al bon comportament de sectors com el de maquinària i equip o de
producció de vehicles. De la mateixa manera, les exportacions de serveis van prenent més
importància, gràcies al bon acompliment del turisme.
Això ha permès a part que durant els últims trimestres s'observi també una recuperació de
la inversió en construcció donat el suport que ha significat l'augment de la demanda
estrangera en el sector de l'habitatge. Cap endavant, les expectatives són positives
recolzades en un entorn internacional favorable i en la millora en la percepció externa
sobre les perspectives domèstiques. En particular, s'espera que la recuperació global
continuï i que sigui més sincronitzada.
Espanya es el principal exportador de productes industrials a Portugal, seguit d´Alemanya,
França i Itàlia, que han incrementat les seves exportacions.
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Conscients d’aquesta realitat, estem promocionant actualment un Grup d’Exportació en
Destí a Portugal i una Trobada d’Agents Comercials Comissionistes, accions enfocades a
desenvolupar negoci en aquest país.
Per aquest motiu, realitzarem una Jornada informativa on, a més d’aportar informació
important sobre el mercat, aprofitarem per ampliar-vos els detalls relacionats amb aquestes
iniciatives de promoció.
10:00h

Benvinguda.
Sr. Josep M. Campanera. Director Promoció Plametall

10:10h

La recerca d’agents comercials a Portugal.
Sr.Luis Martins – Director oficina de Lisboa de VSV GLOBAL.

11:40h

Accions de promoció en el mercat portuguès:

Grup d´exportació i Trobada amb agents comercials
comissionistes a Portugal.

11:50h

Col·loqui entre els assistents.

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.
http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1431

INSCRIPCIÓ JORNADA
Dia:

Dimarts, 27 de Febrer del 2018

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

CECOT
Sant Pau, 6
08221 - Terrassa
Més informació: tel. 93 745 78 10
gemma.cano@plametall.cat

