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Em 2017, a AEP já participou na Arab Health e na Gulfood  

AEP e comitiva de empresas portuguesas pela terceira vez no 

Dubai 

 

A AEP - Associação Empresarial de Portugal organiza, pela 14ª vez consecutiva, a 

participação de um grupo de empresas nacionais na INDEX 2017, que se realiza no 

Dubai, entre os dias 22 e 25 de maio. 

Este ano será a terceira vez que a AEP está no Dubai com um grupo de empresas 

portuguesas. Desde janeiro, a AEP já participou na Arab Health e na Gulfood e vai 

ainda participar na GulfHost e na Big 5 Show. 

O certame, considerado o mais importante da Fileira Casa da região do Médio 

Oriente, vai contar com a participação de oito empresas portuguesas que partem 

com a AEP, no próximo sábado, 20 de maio, rumo ao Dubai. 

Em 2015, nos Emiratos Árabes Unidos, a área do design de interiores foi avaliada em 

7,8 bilhões de dólares, estimando-se um aumento de 17% para 2019. Nos últimos 

meses foram lançados inúmeros projetos, nomeadamente, a Expo 2020 (Dubai), o 

Campeonato do Mundo de Futebol, em 2022, (Qatar) e a Saudi Vision 2030. 

As empresas que integram a comitiva da AEP são: ABARBOSA (pavimentos e 

revestimentos madeira), a BRIGHT-KITCHEN (Cutelarias, têxtil-lar), a CELAR - 

ALUMÍNIOS CESAR (Louça metálica e artigos de uso doméstico), a MUNDOTEXTIL 

(Têxtil-lar), a NOCAL (Artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino), a 

PERPÉTUA, PEREIRA & ALMEIDA (Artigos de ornamentação de faiança, porcelana e 

grés fino), a FERTINI (Mobiliário e decoração de interiores) e a DECORPAÇOS – 

Interdesign (Mobiliário e decoração de interiores). Destas, três já trabalham no 

mercado (FERTINI, PERPÉTUA, PEREIRA & ALMEIDA e a ABARBOSA). 

 



 
 
 

Mercado do Dubai: 

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

do Médio Oriente, Ásia e África e dos Emiratos Árabes Unidos, o Dubai é o maior 

centro de negócios da região e um dos mercados mais atrativos do globo, 

reexportando cerca de 50% das suas importações para estes mercados e ainda para 

países como Arábia Saudita, Irão, Qatar, Bahrein, Kuwait. 

INDEX: 

O certame é considerado o mais importante da Fileira Casa (mobiliário e mobiliário 

de escritórios, têxteis-lar, pavimentos, iluminação, artigos e acessórios de 

decoração, cerâmica, vidro, cutelaria, arquitetura e design de interiores) da região 

do Médio Oriente. 

Regista elevadas taxas de crescimento. Em 2016, a INDEX contou com mais de 1000 

expositores, provenientes de 41 países, e com cerca de 35 mil visitantes profissionais 

de mais de 50 países. 

A INDEX 2017 realiza-se em simultâneo com a WORKSPACE 2017 / MIDDLE EAST 

COVERING 2017. 

 

 

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 
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