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Previsão aponta para um crescimento de 12% 

AEP e empresas nacionais do setor da Saúde regressam ao 

Dubai pelo sétimo ano consecutivo 

 

A AEP – Associação Empresarial de Portugal e 13 empresas do setor da Saúde vão 

estar na Arab Health 2017, que terá lugar no Dubai, Emiratos Árabes Unidos, entre os 

dias 30 janeiro e 2 de fevereiro. 

Esta missão da AEP, que será a sétima participação consecutiva nesta feira, teve em 

conta o crescimento estimado (cerca de 12% ao ano) e o peso (80 mil milhões de USD) 

que a Saúde tem no mercado do Médio Oriente, um setor que praticamente não foi 

atingido pela crise e que conta com 2.700 empresas (a grande maioria 

multinacionais) a operar. 

Em 2015, nos Emiratos Árabes Unidos, foram construídos 200 novos hospitais, 

estimando-se que em 2020 o mercado possa atingir um volume total de 150 mil 

milhões de USD. Entre os grandes projetos, inclui-se a Dubai Healthcare City e a 

Mohammed bin Rashid al-Maktoum Academic Medical Centre, com um orçamento de 

600 milhões de USD. 

Em 2016, a AEP manteve uma presença regular nos Emiratos Árabes Unidos, tendo 

organizado a participação de empresas na Index (casa & decoração), na Big 5 Show 

(construção e materiais de construção), Gulfood & Hotel Equipment (alimentar, 

bebidas e equipamento hoteleiro) e na Gulfood Manufacturing. 

A feira Arab Health, que vai na 42ª edição, é o mais importante certame do Médio 

Oriente e o segundo maior do mundo, a seguir à Medica em Düsseldorf. Com elevadas 

taxas de crescimento, na edição de 2015, a Arab Health contou com 4.187 

expositores, provenientes de 64 países, e com 101.430 visitantes profissionais. 



 
 
Com uma localização estratégica na região do Golfo e com fácil acesso aos mercados 

do Médio Oriente, Ásia e África, o Dubai é o maior centro de negócios da região e um 

dos mercados mais atrativos do globo. 

Do total das empresas que integram a comitiva da AEP, cinco (Walkemore, 

Ultracontrolo, A. J. Costa, Altakitin e Orthos XXI) já mantêm operações nos Emiratos 

Árabes Unidos. 

 

Empresas – Missão AEP Arab Health 2017 - Dubai 

Empresa Produto/Serviço 

ALTAKITIN, SA Investigação e desenvolvimento em biotecnologia 

HEMOTION, Lda 

A. J. COSTA, Lda 
Produtos hospitalares 

JMS, Lda 
Material ortopédico, próteses e instrumentos médico-

cirúrgicos 

OASIPOR, SA Artigos médico-hospitalares 

ORTHOS XXI, Lda 
Material ortopédico, próteses e instrumentos médico-

cirúrgicos 

PEEK HEALTH, SA Programação informática 

VENTILAQUA, SA Tratamento de águas residuais e de consumo 

ULTRA CONTROLO 

INTERNATIONAL, Lda 
Máquinas e equipamentos hospitalares 

WALKEMORE, SA - WOCK Calçado médico-hospitalar 

CGC Genetics Genética Clínica e Patologia 



 
 

IMO, SA Mobiliário hospitalar 

MUNDINTER, SA Equipamentos de cuidados de saúde 

PANTEST, SA Preparações de artigos farmacêuticos 

 

 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da AEP: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 781 44 36/96 679 64 92 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 

www.jervispereira.pt 
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