
 
 

Comunicado de Imprensa 

2 Fevereiro 2017 

 

8 e 9 de fevereiro: Uzbequistão e Malásia 

Workshops da AEP apresentam mercados com 

oportunidades de negócio 

 

AEP - Associação Empresarial de Portugal organiza nos dias 8 e 9 de fevereiro dois 

workshops com o objetivo de dar a conhecer as oportunidades de negócios de dois 

mercados, por forma a contribuir para uma aprendizagem e um contacto mais direto 

das empresas nacionais com as especificidades de alguns mercados. 

O primeiro encontro, que se realiza no dia 8 de fevereiro, é sobre o Uzbequistão e é 

organizado em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria do Uzbequistão. 

O segundo, que acontecerá no dia 9 de fevereiro, irá abordar as oportunidades de 

negócio na Malásia e é organizado em parceria com a MIDA - Malaysian Investment 

Development Authority. 

O Uzbequistão é o 2º maior exportador de algodão no mundo, um grande produtor de 

ouro e gás natural e um importante produtor de produtos químicos e maquinaria. 

Entre os objetivos principais da política externa do Uzbequistão estão o aumento do 

papel do país na política internacional, o desenvolvimento de uma economia 

sustentável e dinâmica. 

Com 30 milhões de habitantes e estrategicamente localizada, a Malásia está centrada 

nas exportações, sendo o grau de abertura da economia ao exterior bastante 

elevado. A economia malaia tem crescido anualmente, em média, a um ritmo do 

4,7%, posicionando-se como a quinta economia mais competitiva de toda a Ásia. 

Além de possuir minerais e recursos naturais, esta economia baseia-se na exportação 

de produtos manufaturados e numa indústria de alta tecnologia e do conhecimento. 

Os dois workshops, ambos com início às 14.30 horas, realizam-se no Edifício de 

Serviços da AEP, em Leça da Palmeira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural


 
 
 

Programas: 

 

8 Fevereiro 2017 

Workshop: Oportunidades de Negócio no 

Uzbequistão 

14h30– Receção dos participantes 

15h00– Sessão de Boas Vindas 

. AEP 

.Ambassador Ravshan Usmanov, Uzbekistan Non-

resident Ambassador to Portugal 

15h30 – “Economic potential of the Republic of 

Uzbekistan” 

. Bekhzod Achilov, Economic Counsellor, Embassy 

of the Republic of Uzbekistan in France 

16h00- “Trade economic and investment potential 

of Uzbekistan” by Mr. Mr. Farizshokh Usmanov, 

Head of Protocol and foreign realation 

development division of International Cooperation 

Department of the Chamber of Commerce and 

Industry of Uzbekistan   

16h30- Coffee break 

17h00– Portugal and Uzbekistan Commercial and 

Industrial Association and services presentation 

. Tiago Melo Patrício e António Lima, Luso-

Uzbekistan Commercial and Industrial Association 

(ACILU) - investment project under evaluation of 

Portugal 2020 - 01/SIAC/2016 :: Sistema de Apoio 

a Ações Colectivas / Internacionalização 

17h30–Debate 

 

9 Fevereiro 2017 

Workshop: Oportunidades de Negócio na Malásia 

14h30- Receção dos participantes 

15h00- Sessão de Boas Vindas 

. Passos Rodrigo, Administrador da AEP 

. Jorge Santiago das Neves, Cônsul Honorário da 

Malásia em Lisboa 

15h30- "Business and Investment Opportunities in 

Malaysia and ASEAN" 

. Noorhazlina Mohamad Nor, Diretora da MIDA - 

Malaysian Invesment Development Authority, em 

França 

 16h00- Coffee Break 

 16h15- Testemunhos Empresariais 

. Marco Lajoso, Business Development Manager - 

Middle East - EFACEC (a confirmar) 

. Fernando Leite, Administrador da CONTROLAR (a 

confirmar) 

 17h00- Debate 

 

 

  

 



 
 

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 

 

mailto:elisabel.soares@jervispereira.pt
mailto:ana.negrao@jervispereira.pt
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