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ASSUNTO: MIDEST MAROC 2016 - Casablanca (Marrocos) - 14 a 17 de Dezembro 2016

Exmos. Senhores,
No âmbito do Programa Portugal 2020, a ANEME está a organizar a presença de empresas portuguesas do sector
metalúrgico e electromecânico na feira MIDEST MAROC 2016, que terá lugar em Casablanca (Marrocos) de 14 a 17 de
Dezembro.
A feira MIDEST MAROC é uma exposição no centro de um mercado com grandes vantagens, funcionando como um pólo
económico regional entre a Europa e África.
A posição geográfica de Marrocos entre a Europa e África, faz de Marrocos um local ideal para atrair visitantes à procura de
soluções e parcerias em novos mercados.
A União Europeia está ligada a Marrocos por um Acordo de Associação, assinado em Março de 2000, seguido da adoção
de um Plano de Ação no âmbito da política europeia de vizinhança. Desde Outubro de 2008, a União Europeia concedeu a
Marrocos um Estatuto Avançado no qual este país é o único beneficiário na África do Norte.
As relações entre o Reino de Marrocos e a República Portuguesa estão marcados por uma profunda e tradicional amizade.
As relações económicas e comerciais entre Marrocos e Portugal têm aumentado de forma constante, e tendem a intensificarse em muitas outras áreas, devido ao equilíbrio entre a vontade das empresas portuguesas se expandirem para mercados
internacionais e a dinâmica económica gerada pelos grandes projetos empreendidos em Marrocos.
O aumento do nível de tecnologia aliado à forma como os novos problemas estão a ser abordados (respeito pelo meio
ambiente, a redução no consumo de energia, controle de custos, etc.) tem incentivado os fabricantes a investir neste
mercado. Importa destacar o potencial do Mercado de Marrocos, ao nível do desenvolvimento industrial e do investimento
previsto para os próximos anos, designadamente em sectores como: automóvel, aeronáutica, caminhos-de-ferro,
autoestradas, portos, aeroportos, indústria alimentar e energia. A edição deste ano, está centralizada numa oferta global de
Subcontratação, Equipamentos e Fornecedores Industriais (Máquinas e Equipamentos para Chapa e Tubo; Máquinas e
Equipamento para Indústria do Plástico; Máquinas-Ferramentas; Indústria Electrónica e Serviços à indústria).
Assim, convidamos V. Exas. a participar neste evento, dadas as perspectivas que o mercado oferece, aliado à nossa
proximidade e à competência das empresas portuguesas do sector.
Lembramos que as empresas participantes poderão receber um subsídio a fundo perdido que deverá rondar, em
média 50% das despesas elegíveis: custos de participação (Stand), viagem, alojamento. Excepto as localizadas nas
NUT’s Lisboa e Algarve, para o que deverão ser observadas as condições constantes do seu regulamento do Portugal 2020.
Deste modo e a verificar-se o interesse de V.Exas., agradecemos o preenchimento e devolução da ficha em anexo até ao
próximo dia 11 de Novembro, para a ANEME, ao cuidado de: Rui Santos - rui.santos@aneme.pt. ou para o fax: 217150403
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MIDEST MAROC 2016
Casablanca – Marrocos
14 a 17 de Dezembro 2016

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

1 - Tipologia do Stand- 9 m2
O stand de 9m2 é composto por alcatifa, iluminação, identificação dos expositores; 1 cubo/pódio 60x60x80, 1 mesa
redonda, 3 cadeiras
2 - Custo total por empresa participante (incluindo a taxa de inscrição): € 3.100€ (Acresce IVA à taxa em vigor)
3 - Condições de Pagamento
Com a inscrição

11 Novembro

1.600€

1.500€

4 - Viagem e alojamento
Quanto à viagem e alojamento, ficamos a aguardar as respectivas inscrições por forma a preparar a nossa oferta.
5 – Elegibilidade para apoio do Portugal 2020
Encontrar-se legalmente constituída;
Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade (licenciamento Industrial);
Possuir situação regularizada face à Administração Fiscal, à Segurança Social e às entidades pagadoras dos incentivos;
Deter certificado de registo no site do IAPMEI;
Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;
Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada

___________________________________________________________________________________________

FICHA DE INSCRIÇÃO
NOME DA EMPRESA: …………………………………….……………………………………………………
PARTICIPANTE: ……………………………………………………………………….
CONTACTO: Telefone…………………………….. Móvel…………………………..

Viagem e alojamento

SIM

Não

____________________________________________________________________________________

Por favor remeter a esta Associação para : rui.santos@aneme.pt ou Fax 217150403
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