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Sencon 2017, de 22 a 25 de fevereiro 

AEP ruma ao Senegal com 7 empresas do setor da construção 

 

A AEP - Associação Empresarial de Portugal, no âmbito do projeto de apoio à 

internacionalização - Business On The Way – está, pela primeira vez, em parceria 

com o grupo África Cluster, a promover a participação de Portugal na segunda edição 

do Sencon 2017 - Salão Internacional da Construção Civil e Infraestruturas, que se 

realiza de 22 a 25 de fevereiro, em Dakar, no Senegal. 

Para além da participação na Sencon 2017, as sete empresas que integram a comitiva 

da AEP vão ainda desenvolver encontros com empresas e autoridades locais e receber 

a visita, logo no primeiro dia de feira, do Secretário de Estado da 

Internacionalização, Jorge Costa Oliveira, que visitará a feira. 

No Senegal, a AEP esteve em 2014, numa missão com 4 empresas, e em 2015 

acompanhada com nove empresas nacionais. Em Portugal, a AEP já realizou dois 

Fóruns de Negócios Portugal-Senegal/Missão de Compradores, o primeiro em 2015 e o 

segundo o ano passado. 

O Senegal é uma das mais estáveis democracias do Continente Africano. O setor 

agrícola, que constitui o motor da economia senegalesa, contribui com 14,9% para o 

PIB e absorve mais de 75% da população. O setor secundário, que representa 22,7% 

do PIB, assenta na extração e transformação de fosfatos, na indústria agroalimentar, 

na construção e obras públicas e na produção de cimento. O setor terciário é 

responsável por 62,4% do PIB e assenta, sobretudo, na atividade turística, uma 

importante fonte de divisas para o país.  

Após uma década (1996-2007) de resultados macroeconómicos positivos e estáveis, 

com uma taxa de crescimento do PIB da ordem de 4,5% (média anual), a economia 

senegalesa não ficou imune aos efeitos da crise económica e financeira global 



 
 
(2008/2009), fixando-se o crescimento do PIB em 2,2%. Entre 2010 e 2013, a 

economia voltou a terreno francamente positivo, com uma taxa de crescimento 

médio anual do PIB de 3,4%. De acordo com o Economist Intelligence Unit (EIU), 

entre 2014 e 2018 o crescimento económico irá acelerar, impulsionado pelo 

investimento público no setor agrícola e em infraestruturas e financiado pelos 

Eurobonds emitidos em 2011. 

Entre as sete empresas que integram a comitiva da AEP para participar no Sencon 

2017, apenas uma, a CARFEL, já está no mercado. Para as outras seis, esta será a 

primeira abordagem. 

 

Participação de Portugal - Sencon 2017 

Empresa Produto/Serviço 

CARFEL 
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS EXTRATIVAS 

E PARA A CONSTRUÇÃO 

BERD 

ATIVIDADES DE ENGENHARIA E TÉCNICAS AFINS 

COELHO DA SILVA 

FABRICAÇÃO DE TELHAS 

O FELIZ 

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

CONSTALICA 

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

METALÚRGICA DO TÂMEGA 

FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS PARA AS INDÚSTRIAS 

EXTRACTIVAS E PARA A CONSTRUÇÃO 

CARLOS V. REBELO 

FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONSTRUÇÕES METÁLICAS 

 

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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