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De 28 de maio a 2 de junho

AEP organiza pela primeira vez missão empresarial à
Estónia e Letónia
Pela primeira vez, a AEP – Associação Empresarial de Portugal está com um grupo de
empresas portuguesas numa missão empresarial multifileiras à Estónia e Letónia.
Esta missão, que começou no dia 28 de maio e termina a 2 de junho, está a ser
desenvolvida no âmbito do programa de internacionalização BOW – Business On the
Way e faz parte da aposta da AEP para 2017 na identificação de novos mercados.
Para este ano, para além da Estónia e Letónia, a AEP também está a desenvolver,
pela primeira vez, ações nos mercados da Guiné Equatorial e do Uzbequistão.
Aproveitando a proximidade geográfica entre Tallinn e Riga, a missão, que irá contar
com as empresas Arcen Engenharia (máquinas indústrias de materiais de construção,
cerâmica e vidro), CR Moldes (moldes metálicos), Maçarico (preparação e
conservação

frutos

e

produtos

hortícolas)

e

Novarroz-Produtos

Alimentares

(Descasque, branqueamento e tratamentos arroz), irá possibilitar contactos e
reuniões com empresas e entidades locais.
A Letónia e a Estónia surgem pela primeira no calendário de ações de
internacionalização a desenvolver pela AEP, tendo em conta o crescimento das
exportações de produtos para os dois países, que têm registado uma assinalável
diversificação (máquinas e aparelhos, matérias têxteis, pastas celulósica, papel e
cartão, veículos e outro material de transporte).
Para além da diversificação dos produtos, a AEP também teve em conta o crescente
poder de compra, que tem impulsionado o consumo de produtos de moda, habitat
(mobiliário e iluminação) e alimentação, com destaque para óleo, azeite, azeitonas,
mariscos, carne suína, doces, frutas e legumes, vinhos e produtos gourmet.
Outras áreas de cooperação entre Portugal e a Estónia e Letónia são o turismo, as
tecnologias

de

informação

e

comunicações,

atividades

de

investigação

e

desenvolvimento, bem como, a produção de energia renovável e a indústria de
processamento de alimentos.
Servindo de hub logístico da Europa Oriental, a Estónia e a Letónia assumem-se como
uma importante plataforma para outros mercados, nomeadamente, o russo e os
nórdicos.
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