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Assunto: FEIRA INDEX 2011 - DUBAI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Caro Associado,   

Já está a par da iniciativa da AEP em promover uma participação nacional na Feira INDEX 

2011?  

Apostados em identificar novos mercados e oportunidades de negócio, com o objectivo claro 

de apoiar as empresas no seu processo de diversificação de mercados e conquista de quotas 

internacionais, a AEP – Associação Empresarial de Portugal, no âmbito do QRE, Sistema de 

Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME, encontra-se a promover uma 

participação nacional na Feira INDEX 2011, que terá lugar no Dubai – Emiratos Árabes Unidos, 

entre os dias 22 e 25 de Outubro. 

A feira INDEX 2011, que vai na sua 21ª edição, caracteriza-se por ser o mais importante 

certame de toda a região médio Oriente para a Fileira Casa, Sectores de mobiliário, têxteis-

lar, pavimentos, iluminação, artigos e acessórios de decoração, cerâmica, vidro, cutelaria, 

arquitectura e design de interiores. Registando elevadas taxas de crescimento nas edições 

anteriores, contou em 2010 com mais de 1.000 expositores provenientes de 49 países e com 

mais de 25.000 visitantes profissionais de mais de 100 nacionalidades, o que faz deste 

certame um evento à escala mundial e uma excelente oportunidade de abordagem aos vários 

mercados do Médio Oriente, nomeadamente do GCC – Gulf cooperation Council – E.U.A., 

Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait e Omã.  

Com uma localização estratégica altamente competitiva na região do Golfo, com fácil acesso 

aos mercados do Médio Oriente, Ásia e África, os Emiratos Árabes Unidos, e mais 

propriamente o Dubai, constituem-se como o maior centro de negócios da região e um dos 

mercados mais atractivos do globo, reexportando cerca de 50% das suas importações para 

estas regiões geográficas. 

Apesar da crise mundial, a economia dos E.A.U. encontra-se já em plena retoma, sendo que se 

estima que o crescimento do PIB venha a atingir os 6,2% em 2012. As importações continuam 

igualmente a aumentar, ancoradas nos projectos em curso, grande parte destes desenvolvidos 



 

 

por empresas estatais para os quais o governo tem vindo a garantir a execução através da 

injecção de elevados montantes de capital.  

Neste contexto, pode integrar a representação portuguesa e participar nesta feira, para o qual 

se solicita o envio do Formulário de Inscrição on-line. Os valores apresentados incluem o co-

financiamento do QREN. 

Nota: Inscrições limitadas 

Caso estejam interessados, por favor efectuar inscrição através do Link: 

http://www.aeportugal.pt/BOW2011/ 

Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 
 


