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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Προϋπολογισµός 2018. Ψηφίστηκε στις 27 Νοεµβρίου ο κρατικός προϋπολογισµός ο
οποίος προβλέπει: i) αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2%, ii) µείωση του ποσοστού ανεργίας σε 8,6%, iii)
µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στο 1% του ΑΕΠ και iv) µείωση του δηµόσιου χρέους
στο 123,5% του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµικών ο προϋπολογισµός ενισχύει τους
βασικούς µοχλούς ανάπτυξης, όπως οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Οι δηµόσιες επενδύσεις θα
επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της κοινωνικής
συνοχής, ιδίως στους τοµείς της εκπαίδευσης, της υγείας, των µεταφορών, των υποδοµών και της
τεχνολογικής καινοτοµίας. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισµού είναι η αύξηση των
δαπανών άσκησης κοινωνικής πολιτικής καθώς και οι αυξήσεις µισθών και προσλήψεων στο
∆ηµόσιο Τοµέα που είχαν παγώσει τα τελευταία έτη λόγω των µνηµονικών υποχρεώσεων της
χώρας. Προβλέπει επίσης αύξηση δαπανών σε µια σειρά τοµείς στρατηγικής σηµασίας για τον
εκσυγχρονισµό και την εξωστρέφεια της οικονοµίας, µέσω της ενίσχυσης του προϋπολογισµού
συγκεκριµένων παραγωγικών Υπουργείων. Τέλος συµβάλει στη µείωση της άµεσης φορολογίας
ειδικά στα χαµηλότερα εισοδήµατα αλλά ταυτόχρονα επιβάλει αύξηση έµµεσης φορολογίας σε
µια σειρά καταναλωτικά αγαθά. Εν κατακλείδι, ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Mario Centeno
επεσήµανε ότι η πορτογαλική οικονοµία είναι σε φάση ανάπτυξης και συγκλίνει προς τις άλλες
ευρωπαϊκές. Τόνισε ότι η οικονοµική ανάπτυξη σε συνδυασµό µε τη µείωση του ελλείµµατος θα
επιτρέψει τη µείωση του δηµόσιου χρέους. Ωστόσο, δε λείπει και η κριτική από πλευράς
οικονοµικών παραγόντων για τη φορολογική επιβάρυνση αρκετών καταναλωτικών αγαθών παρά
τη µείωση της άµεσης φορολογίας προς τους πολίτες για τα εισοδήµατα του 2018.
Πορτογαλικό καθεστώς προσέλκυσης επενδύσεων/ Πρόγραµµα Startup Visa. Στο
πλαίσιο της προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Πορτογαλία, βασικό εργαλείο έχει αποδειχθεί
το καθεστώς χορήγησης θεωρήσεων εισόδου για επενδυτικούς σκοπούς «Golden Visas» το οποίο
εφαρµόζεται από τον Οκτώβριο 2012. H Κυβέρνηση ανακοίνωσε επέκταση του προγράµµατος
όσον αφορά επενδύσεις σε Startup επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα Startup Visa αποτελεί µέρος
του προγράµµατος Startup Portugal και συντελείται µε κοινό διάταγµα του Υπουργείου
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Οικονοµίας και του Υπουργείου Εσωτερικής ∆ιοίκησης. Αποτελεί πρόγραµµα χορήγησης βίζας σε
επιχειρηµατίες και στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων καινοτοµίας στη χώρα προκειµένου να
ενισχύσει την ελκυστικότητα της Πορτογαλίας συγκριτικά µε γειτονικές χώρες. Το πρόγραµµα θα
τεθεί σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2018, οπότε νέοι επιχειρηµατίες από όλο τον κόσµο θα έχουν
γρήγορη πρόσβαση σε άδεια διαµονής, προκειµένου να ιδρύσουν νέα ή να εγκαταστήσουν ήδη
υπάρχουσα εταιρεία στην Πορτογαλία. Οι ξένοι επιχειρηµατίες που επιθυµούν να αποκτήσουν
πρόσβαση στο Startup Visa και να λάβουν άδεια διαµονής και εργασίας πρέπει να πληρούν τα
κάτωθι κριτήρια: α) να αναπτύξουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες για την παραγωγή
καινοτόµων αγαθών και υπηρεσιών, β) να ιδρύσουν ή να µεταφέρουν επιχειρήσεις που
εστιάζονται στην τεχνολογία και τη γνώση, µε σκοπό την παραγωγή καινοτόµων προϊόντων, γ) να
δηµιουργήσουν ειδικευµένες θέσεις απασχόλησης σε τεχνολογικούς τοµείς, και δ) να µπορούν να
πετύχουν, σε χρονική περίοδο τριών ετών µετά την αρχική περίοδο επώασης, αξία 325.000 ή ένα
κύκλο εργασιών άνω των € 500.000 / έτος.
Μέτρα για επενδύσεις στη θαλάσσια οικονοµία της Πορτογαλίας. Εορτάστηκε στις 16
τ.µ η εθνική ηµέρα της Θάλασσας, µε σειρά εκδηλώσεων για να τιµηθεί η ιστορία της χώρας που
είναι συνυφασµένη µε το υγρό στοιχείο. Ο εορτασµός επίσης έχει οικονοµική διάσταση καθώς η
θάλασσα αποτελεί βασικό κλάδο της εθνικής οικονοµίας. Στο πλαίσιο των εορτασµών έλαβαν
χώρα πλείστες εκδηλώσεις. Κατά τη φετινή επέτειο η Υπουργός Θαλάσσης, κα. Ana Paula
Vitorino, ανακοίνωσε σειρά νοµοθετικών ρυθµίσεων για το σχεδιασµό µιας νέας στρατηγικής
στον τοµέα της θάλασσας που περιλαµβάνει: Ίδρυση Κέντρου Παρατήρησης Ωκεανών στις
Αζόρες, το πρόγραµµα Horizonte 2026 για την ανταγωνιστικότητα των εµπορικών λιµένων
προκειµένου να προσελκύσουν οικονοµικές δραστηριότητες και να ανταποκριθούν στην
αυξανόµενη τάση για θαλάσσιες µεταφορές, τις ΑΠΕ από την θάλασσα µε στόχο την κάλυψη του
25% της εθνικής ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2020, µειώνοντας την
ενεργειακή εξάρτηση της χώρας, αλλά συγχρόνως και τη δηµιουργία βιοµηχανικού cluster
εξαγωγικού προσανατολισµού µε επενδύσεις 254 εκ. και δηµιουργία 1500 νέων επιχειρήσεων κλπ.
Σηµειώνεται ότι η Πορτογαλική Κυβέρνηση αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη θαλάσσια οικονοµία
ως έναν από τους βασικούς πυλώνες του αναπτυξιακού µοντέλου της χώρας. Επιπλέον, η
υπουργός Θαλάσσης προγραµµατίζει περιοδεία στις µεγαλύτερες διεθνείς αγορές για την
παρουσίαση έργων ως νέες ευκαιρίες επενδύσεων στους τοµείς των λιµένων, της θαλάσσιας
βιοτεχνολογίας, της υδατοκαλλιέργειας, του τουρισµού, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
της ενέργειας της θάλασσας. Έως το τέλος του έτους προγραµµατίζονται από µέρους της
επισκέψεις σε Κίνα, Καναδά και Μάλτα, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2018 αναµένεται να
επισκεφθεί την Ινδία.
Επιτάχυνση εξόφλησης δόσεων προς το ∆ΝΤ / Πρόωρης αποπληρωµής δόσης ύψους
2,7 δις προς το ∆ΝΤ. Η Πορτογαλία προχώρησε στις 16 Νοεµβρίου 2017 στην αποπληρωµή
δόσης ύψους 2.780 εκατ. ευρώ προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ). Πρόκειται για
εθελούσια πρόωρη αποπληρωµή που προγραµµατιζόταν να εξοφληθεί σύµφωνα µε την αρχική
σύµβαση το 2020-21. Αξίζει να σηµειωθεί πως η πληρωµή αυτή αποτελεί τη µεγαλύτερη που έχει
πραγµατοποιηθεί ποτέ µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός έτους. Συµπεριλαµβανοµένης και αυτής
της εξόφλησης, η Πορτογαλία έχει αποπληρώσει το 76% του αρχικού της δανείου, το οποίο
αντιστοιχεί σε 26.3 δις. ευρώ προς το ∆ΝΤ. Σηµειώνεται ότι η πολιτική της πρώιµης εξόφλησης
δόσεων στο ∆ΝΤ αναµένεται να συνεχισθεί και καθ όλη τη διάρκεια του 2018 καθώς σύµφωνα µε
κυβερνητικούς παράγοντες παρόµοιες ενέργειες συνεισφέρουν στη βελτίωση της βιωσιµότητας
του χρέους λόγω ότι το Ταµείο επιβάλει υψηλότερα επιτόκια από αυτά που ισχύουν στις αγορές.
Υπενθυµίζεται ότι το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, συµµετείχε µε ποσοστό 33% στο συνολικό
πρόγραµµα διάσωσης της Πορτογαλίας και η συνεισφορά του ανέρχεται σε 29,1 δις. Η αρχική
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σύµβαση δανεισµού προέβλεπε καταβολή τελευταίας δόσης το 2023, ενώ η Κυβέρνηση του κ.
Α.Costa επιθυµεί να έχει αποπληρώσει το ∆ΝΤ έως το 2019, έτος κατά το οποίο ολοκληρώνεται η
4ετία της και προβλέπεται να διεξαχθούν εκλογές.
Οικονοµική ενίσχυση πυρόπληκτων – αποκατάσταση ζηµιών. Ο Υπουργός Γεωργίας,
∆ασών και Αγροτικής Ανάπτυξης, Luis Capoulas Santos, ανακοίνωσε στις 15 τ.µ στη Λισσαβώνα
κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Εθνικού Συµβουλίου ∆ασών, την διάθεση εκτάκτων
κονδυλίων ύψους 23 εκατ. ευρώ, από τα προβλεπόµενα συνολικά 89 εκατ. ευρώ, προκειµένου να
γίνουν έργα για την αποφυγή της υποβάθµισης των εδαφών που πλήγηκαν από τις δασικές
πυρκαγιές των προηγούµενων µηνών. Τα κονδύλια προορίζονται για τη χρηµατοδότηση φορέων
που δραστηριοποιούνται την αποκατάσταση δασών και άλλων τοπικών φορέων, ώστε να
σταθεροποιηθεί η κατάσταση σε περιοχές που υπάρχει µεγαλύτερος κίνδυνος διάβρωσης ή όπου
µπορεί να προκληθούν κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο. Σηµειώνεται ότι πολλές περιοχές που
διατρέχουν κινδύνους από διαβρώσεις εδαφών είναι δίπλα σε εθνικό και τοπικό οδικό δίκτυο και
αποτελεί επείγουσα ανάγκη η αντιµετώπιση της καθώς διαφορετικά µπορεί να θέση σε κίνδυνο
ανθρώπινες ζωές. Υπενθυµίζεται ότι το 2017 ήταν η χειρότερη χρονιά όσον αφορά τις πυρκαγιές
στη χώρα καταστρέφοντας 3.161.000 στρέµµατα δασικών εκτάσεων και καλλιεργειών, ενώ τα
θύµατα υπερέβησαν τα 100.
Ο Γάλλος επίτροπος για οικονοµικά θέµατα Pierre Moscovici δήλωσε έκπληκτος από
την οικονοµική ανάκαµψη της χώρας, προβλέποντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος κατά
2,5%. Υπογράµµισε τη θετική απόδοση του τουρισµού, των εξαγωγών και των επενδύσεων ενώ
στον τοµέα του προϋπολογισµού, ο Moscovici θεωρεί ότι η προσπάθεια της Πορτογαλίας να
µειώσει το έλλειµµα θα αποδώσει. Παράλληλα τόνισε πως οι Βρυξέλλες δε θα προτείνουν
αντίθετη πολιτική προς την ανάπτυξη και την απασχόληση της χώρας.
Το έλλειµµα µειώνεται στο 1,9% του ΑΕΠ κατά το πρώτο εξάµηνο του 2017 σύµφωνα
µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΙΝΕ) από 3,1% την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Το
έλλειµµα του προϋπολογισµού το πρώτο εξάµηνο αποκαλύπτει επίσης µια µικρή βελτίωση σε
σύγκριση µε το πρώτο τρίµηνο του έτους, καθώς βρισκόταν στο 2% του ΑΕΠ, όµως δεν έφτασε
το στόχο της κυβέρνησης για το σύνολο του έτους, δηλαδή να επιτύχει ένα έλλειµµα της τάξεως
του 1,5% του ΑΕΠ.
Το Συµβούλιο των ∆ηµοσίων Οικονοµικών της Πορτογαλίας προβλέπει ανάπτυξη του
ακαθόριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) για το 2017 κατά 2,7% χάρη στις επενδύσεις και τις
εξαγωγές ενώ το έλλειµµα δε θα φτάσει το στόχο της κυβέρνησης και παραµένει στο 1,4%. Για το
έτος 2018, προβλέπεται µείωση του ΑΕΠ στο 1,1.
Το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε τον Αύγουστο στο 8,8%, το χαµηλότερο ποσοστό από
το 2008, σύµφωνα µε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE). Το ποσοστό µειώθηκε κατά 0,2
ποσοστιαίες µονάδες από τον προηγούµενο µήνα που ήταν στο 9,1%. Ο αριθµός των ανέργων τον
Ιούλιο εκτιµάται σε 459,6 χιλ. άτοµα.
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Β. ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Η Λισαβόνα εξελίσσεται σε έναν από τούς κορυφαίους ευρωπαϊκούς τουριστικούς
προορισµούς σύµφωνα µε την MasterCard. Η πορτογαλική πρωτεύουσα κατατάσσεται δεύτερη
µετά την Βαρκελώνη σε προβλέψεις ανάπτυξης 5.8% για το 2017. Στην παγκόσµια κατάταξη, η
Λισσαβώνα βρίσκεται πλέον στην 33η θέση, µια αύξηση τεσσάρων θέσεων έναντι του 2016.
Μη εξυπηρετούµενα δάνεια- επιχειρήσεων και ιδιωτών ανέρχονται στο ύψος των 15
δις ευρώ. Οι µεγαλύτερες τράπεζες της χώρας: Caixa Geral de Depositos, BCP, Novo Banco και
Banco Montepio είναι εκτεθειµένες στη µεγάλη πλειονότητα των δανείων αυτών (85%). Για το
χαρακτηρισµό τους ως µη εξυπηρετούµενα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος καθυστέρησης
αποπληρωµής των δόσεων που υπερβαίνει τις 90 ηµέρες. Η Π/ Κυβέρνηση στοχεύει στην οριστική
επίλυση του θέµατος τους προσεχείς µήνες.
Μέσα σε έξι µήνες, οι τράπεζες αύξησαν το µετοχικό τους κεφάλαιο κατά 21,6% ενώ
µείωσαν αναλογικά τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια κατά 4 δις. ευρώ στο ποσοστό του 8,8%. Η
έκθεση της Πορτογαλικής Ένωσης Τραπεζών (APB), αποκαλύπτει ότι τα µετοχικά κεφάλαια
τραπεζών αυξήθηκαν στο 21,6% τον Ιούνιο, σηµειώνοντας αύξηση συγκρίσιµη µε εκείνη του
2012. Παράλληλα τα ακαθάριστα µη εξυπηρετούµενα δάνεια (NPL) βρίσκονταν στα 42,262 εκατ.
ευρώ στο τέλος του 2016, έναντι στα 46,361 εκατ. που έφτασαν στα τέλη Ιουνίου, σηµειώνοντας
µείωση των 4 δις. ευρώ, ποσοστό 8,8%.
∆ιεθνές Τεχνολογικό Συνέδριο Websummit 2017. Πραγµατοποιήθηκε στη Λισσαβώνα
από 6-9 Νοεµβρίου τ.έ., η διοργάνωση του διεθνούς τεχνολογικού φόρουµ WebSummit
(https://websummit.com). Η εν λόγω ετήσια διοργάνωση, που µέχρι το 2015 πραγµατοποιείτο από
την οµώνυµη ιρλανδική εταιρεία στο ∆ουβλίνο, λαµβάνει χώρα για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά
στη Λισσαβώνα, ενώ συµφώνα µε το σχεδιασµό θα πραγµατοποιείται στην πορτογαλική
πρωτεύουσα έως το 2020. To Websummit αποτελεί µία εκ των σηµαντικότερων εκδηλώσεων
στην Ευρώπη που εστιάζει στην τεχνολογία, την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. Η
διοργάνωση ξεκίνησε το 2010 ως µια µικρή έκθεση µόνο 400 συµµετεχόντων και αναπτύχθηκε
ραγδαία τα επόµενα χρόνια, προσελκύοντας φέτος πάνω από 65.000 επισκέπτες από 170 χώρες,
15.000 επιχειρήσεις, 1500 επενδυτές και 1200 οµιλητές από πολυεθνικές και τις µεγαλύτερες
διεθνείς τεχνολογικές εταιρείες καθώς επίσης πολιτικούς, εκπροσώπους κυβερνήσεων και
οργανισµών. Η συµφωνία µε τους διοργανωτές για τη µεταφορά του WebSummit στη Λισσαβώνα
περιλαµβάνει πορτογαλική δέσµευση για επένδυση 1,3 εκ.ευρώ ετησίως, ποσό µηδαµινό σε σχέση
µε τα άµεσα συνολικά έσοδα που έχει φέρει η εν λόγω διοργάνωση στην πορτογαλική πρωτεύουσα
(300εκ.ευρώ), σύµφωνα µε τον Υπουργό Οικονοµίας κ. Manuel Caldeira Cabral. Τα οφέλη
προέρχονται κυρίως από κρατήσεις ξενοδοχείων, µε πληρότητες που υπερέβησαν το 88%,
εστιατορίων, ενοικιάσεις διαµερισµάτων και ταξί. Οι επισκέπτες όπως και οι επενδυτές
αυξάνονται κάθε χρόνο καθώς αποτελεί τον παγκόσµιο πόλο έλξης για το τεχνολογικά ανήσυχο
κοινό καθώς και για τους τεχνολογικούς επενδυτές. Το πιο σηµαντικό όµως είναι η προσπάθεια να
εδραιωθεί η Λισσαβώνα ως τεχνολογικό κέντρο της Ευρώπης. Η πόλη κατά τα τελευταία έτη έχει
αναδειχθεί ως ανερχόµενο περιφερειακό τεχνολογικό οικοσύστηµα. Η οικονοµική κρίση αλλά και
κρατικά κίνητρα (επιχείρηση σε µία ώρα-Empresa na Hora, ταµείο χρηµατοδότησης Portugal
Ventures που διαχειρίζεται 400 εκ.ευρώ, κλπ.) συνέβαλαν στην προσέλκυση και ανάδυση νεανικής
και νεοφυούς επιχειρηµατικότητας, αναδεικνύοντας την το 2015, την πρώτη Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Καινοτοµίας.
.
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Γ .∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας Πορτογαλίας. Το 2016 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) οι εξαγωγές της χώρας µας
στην Πορτογαλία ανήλθαν σε 161.829.890 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,3% σε σχέση µε το
2015, ενώ οι εισαγωγές µειώθηκαν κατά 20,3 % (97.630.884 ευρώ). Τα κυριότερα εξαγώγιµα
προϊόντα είναι οι τσιπούρες (24.898.520 ευρώ), το λαυράκι (16.916.420 ευρώ), οι αυτόµατες µηχανές
επεξεργασίας δεδοµένων, ψηφιακές, φορητές, βάρους <= 10 kg, και το πολυπροπυλένιο σε αρχικές
µορφές. Οι κυριότερες κατηγορίες εισαγώγιµων αγαθών είναι ο καφές, καβουρντισµένος, µε καφεΐνη
και οι ηλεκτροπαραγωγές µονάδες που λειτουργούν µε αιολική ενέργεια.
Το πρώτο εξάµηνο του 2017 (Ιανουάριος-Ιούνιος 2017), σύµφωνα µε τα στοιχεία της
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.) καταγράφεται αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 3,6% συγκριτικά µε το αντίστοιχο
διάστηµα του 2016. Συγκεκριµένα οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν σε 81 εκ. ευρώ έναντι 78,2 το
2016. Αντίστοιχα οι εισαγωγές από Πορτογαλία ανήλθαν σε 60,4 εκ ευρώ έναντι 50,4 εκ ευρώ την
αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Εισαγωγές στην Ελλάδα από Πορτογαλία
ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ
Ελληνικές Εξαγωγές στην Πορτογαλία
ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΙΡ. ΠΕΤΡΕΛΟΕΙΔΩΝ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2016
50.471.484
198.276
50.273.208

Α ΕΞΑΜΗΝΟ 2017
60.465.109
9.103.236
51.361.873

78.232.110
3.527.161
74.704.949

81.046.300
10.530.261
70.516.039

Πηγη: ΕΛΣΤΑΤ
Η Aegean Airlines ανακοίνωσε την έναρξη απευθείας δροµολογίου που θα συνδέει την
Αθήνα µε το Πόρτο, τη δεύτερη µεγαλύτερη πόλη και κυριότερο βιοµηχανικό κέντρο της χώρας. Το
δροµολόγιο θα λειτουργήσει από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο 2018 µε δύο πτήσεις εβδοµαδιαίως.
Πρόκειται για τη δεύτερη απευθείας πτήση από Αθήνα σε προορισµό της Πορτογαλίας για την
Aegean µετά την έναρξη της απευθείας πτήσης Αθήνα-Λισσαβωνα από τον Ιούνιο 2016 η οποία
καταγράφει υψηλές πληρότητες.

Συµµετοχή της Περιφέρεια Αττικής στο Websummit 2018. Η περιφέρεια Αττικής µε την
Θερµοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων (www.theathnesincuabe.gr) του Εµπορικού & Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου Αθηνών παρουσιάζοντας τέσσερις νεοφυείς επιχειρήσεις: Crossmobile –
δραστηριοποιείται στη συγγραφή εφαρµογών για κινητές συσκευές, Accespal, Strigiform ένα gaming
studio µε στόχο την παραγωγή παιχνιδιών για όλες τις ευρέως διαδεδοµένες πλατφόρµες και Eternity
που δραστηριοποιείται στη βιοϊατρική και η οποία ανέπτυξε ένα καινοτόµο προσθετικό µέλος το
οποίο ο χρήστης µπορεί να το χειριστεί µε τη σκέψη και τα µάτια του. Της αποστολής ηγείτο η
Περιφερειάρχης Αττικής, κα. Ρ. ∆ούρου που συµµετείχε σε panel µε θέµα «Why we need to
Decentralise our Economies» µαζί µε την Υφυπουργό Βιοµηχανίας της Πορτογαλίας κα Ana Teresa
Lehmann.
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Συµµετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας Λισσαβώνας στην 12η διοργάνωση «Portugal
Exportador» στο πλαίσιο δράσεων ενίσχυσης της εξωστρέφειας της πορτογαλικής
επιχειρηµατικότητας. Αποτελεί ηµερίδα ενηµέρωσης πορτογαλικών επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες
δραστηριοποίησης τους στις ξένες αγορές. Στη φετινή διοργάνωση συµµετείχαν 34 Πρεσβείες
ενηµερώνοντας τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες. Από ελληνικής πλευράς, συµµετείχε ο
υπογράφων, οποίος πραγµατοποίησε κατ’ ιδίαν συναντήσεις µε εκπροσώπους πορτογαλικών
επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την ελληνική αγορά. Εξ αντικειµένου στο Portugal Exportador,
το ενδιαφέρον εν λόγω επιχειρηµατιών εστιάσθηκε, κυρίως, σε τρόπους προώθησης των εξαγωγών
τους στην ελληνική αγορά (τρόφιµα, κρασιά, λογισµικό και υπηρεσίες, υπηρεσίες συµβούλων, κλπ.).
Ωστόσο, αναµφίβολα, πάντα η συµµετοχή µας στην εκδήλωση αποτελεί µια ευκαιρία για προβολή
της εικόνας της Ελλάδος και διεύρυνση του κύκλου επαφών µας.
Επιχειρηµατική Συνεργασία - Ο Κύριος Eduardo SILVA από την εταιρεία Luis Vicente S.A,
επικοινώνησε µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στην
Λισσαβώνα και ενδιαφέρθηκε να έρθει σε επαφή µε ελληνικές επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας Ακτινιδίων
για
εισαγωγή
στην
Πορτογαλία.
Το
προσωπικό
email
του
κυρίου
SILVA
είναι: eduardasilva@luisvicente.com, κιν. τηλ: +351 939970335, skype: eduardasilva.lv. Το αίτηµα έχει
δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.
Επιχειρηµατική Συνεργασία – Ο κύριος Goncalo BAIAO από την εταιρεία SMART OPTION UNIP
LDA επικοινώνησε µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη
Λισσαβώνα και ζήτησε κατάλογο µε ελληνικές εταιρείες που παράγουν και εµπορεύονται ροδάκινα σε
κονσέρβες. Τηλ: +351914731117, Email: goncalobaiao@smartoption.pt Website: www.smartoption.pt. Το
αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr
Επιχειρηµατική Συνεργασία- Η κα. Alexandra Martins από την εταιρεία Curiousjasmine Lda
επικοινώνησε µε το Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στη
Λισσαβώνα και ενδιαφέρθηκε για ελληνικές εταιρείες γυναικείων και ανδρικών ενδυµάτων για να εξετάσει
πιθανότητα επιχειρηµατικής συνεργασίας. Τηλ: +351966372527 Email: geral.cjasmin@outlook.com. Το
αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΙΑΝ - ΜΑΡ 2018)

Όνοµα Έκθεσης

Κλάδο που αφορά

1

EXPONOIVOS

Υπηρεσίες και
Προετοιµασίες Γάµου

2

BTL

Τουρισμός

3

INTERDECORAÇAO

4

QUALIFICA

5

EXPOJARDIM

ΟικιακόςΞενοδοχειακός
Εξοπλισμός,
Διακόσμηση, Δώρα
Εκπαίδευση,
Κατάρτιση,
Απασχόληση
Έκθεση ανθέων,
κήπου, πισίνων,

Ηµ/νια ∆ιεξαγωγής

∆ικτυακός Τόπος

Τόπος

12-14 Ιαν 2018

http://www.exponor.pt

Πόρτο

28 Φεβ-4 Μαρ 2018

www.btl.fil.pt

Λισσαβώνα

15-18 Φεβρ. 2018

www.interdecoracao.e
xponor.pt

Πόρτο

1-4 Μαρτίου 2018

http://www.qualifica.ex
ponor.pt/

Πόρτο

9-11 Μαρ 2018

http://exposalao.pt/fair
List

Μπατάλια
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6

FRUTITEC/HORTITE
C

7

IBEROPRAGAS

8

FUTURALIA

9

PAPERGIFT

10

PORTUGAL PRINT

εξαρτημάτων και
μηχανημάτων
κηπευτικής
Μηχανήματα,
Εξοπλισμός, Προϊόντα ,
Τεχνολογία
Φρουτοκαλλιέργειας
και
Λαχανοκαλλιέργειας
Ελεγχος παρασίτων
(γεωργικών και
αστικών)
Επαγγελματική
κατάρτιση,
απασχόληση
Χαρτικά, Είδη
Γραφείου, Δώρα,
Παιχνίδια, Εορτές,
Διακόσμηση
Γραφικές τέχνες,
Διαφήμιση, Εκτύπωση
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9-11 Μαρ 2018

http://exposalao.pt/fair
List

Μπατάλια

9-11 Μαρ 2018

http://exposalao.pt/fair
List

Μπατάλια

futuralia.fil.pt

Λισσαβώνα

15-18 Μαρτίου 2018

http://www.papergift.fil
.pt/

Λισσαβώνα

15-17 Mαρ 2018

http://www.fil.pt/calend
ario-fil/

Λισσαβώνα

14-17 Μαρτ 2018
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