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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Έξοδος Πορτογαλίας από καθεστώς επιτήρησης υπερβάλλοντος ελλείµµατος.
Σύµφωνα µε την απόφαση του ECOFIN της 16 ης Ιουνίου τ.ε. αποφασίσθηκε η λήξη της
∆ιαδικασίας Ελέγχου Υπερβάλλοντος Ελλείµµατος, που εφαρµόζεται από το 2009 αποδεχόµενη
τη θετική πορεία της οικονοµίας και τη σηµαντική µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος το
2016 στο 2,1%, ποσοστό χαµηλότερο από το στόχο του 3%, που είχε τεθεί στο Σύµφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Χαµηλή αξιολόγηση από τους ∆ιεθνείς Οίκους για την Π/ Οικονοµία. Από τις αρχές
του 2012 οι τρείς µεγάλοι διεθνείς οίκοι, Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch διατηρούν την
Πορτογαλία στη χαµηλότερη κατηγορία αξιολόγησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει από πλευράς
Π/Κυβέρνησης η θετική µεταβολή της αξιολόγησης και διαβάθµισης το ερχόµενο χρονικό
διάστηµα καθώς στις 16 Ιούλιου η Fitch πρόκειται να ανακοινώσει την αξιολόγηση της για την
Π/οικονοµία, ακολουθούµενη από την Moody’s την 1η Σεπτεµβρίου και την Standar & Poor΄s
στις 15 Σεπτεµβρίου. Ο µόνος οίκος αξιολόγησης που δεν κατατάσσει την Πορτογαλία στην
χαµηλότερη διαβάθµισή είναι η DBRS, η οποία θα ανακοινώσει τις εκτιµήσεις της την 1η
Οκτωβρίου λίγες µέρες µετά από την παρουσίαση του Κρατικού Προϋπολογισµού για το 2018.
Σηµειώνεται ότι όλοι οι ανωτέρω οίκοι χαρακτηρίζουν σταθερές τις προοπτικές της Π/οικονοµίας.
Το ∆ηµόσιο Χρέος της Πορτογαλίας αυξήθηκε κατά 23 εκατοµµύρια ευρώ το Μάρτιο
2017 συγκριτικά µε τον προηγούµενο µήνα και ανήλθε σε 243,5 δισεκατοµµύρια, σύµφωνα µε την
Τράπεζας της Πορτογαλίας.
Η Πορτογαλία αναδύεται ως ένας ασφαλές και ανταγωνιστικός προορισµός για νέους
επενδυτές. Μετά την οικονοµική κρίση κατόρθωσε να αναδιοργανώσει και να εκσυγχρονίσει τη
διοίκησή της, µε αποτέλεσµα να προσελκύει όλο και περισσότερες γαλλικές εταιρείες που
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επιθυµούν να µεταφέρουν τις δραστηριότητές τους εκτός Γαλλίας. Οι ισχυρές γαλλικές
επιχειρήσεις, µε πλήθος θυγατρικών σε τοπικό επίπεδο, εκµεταλλεύονται τις χαµηλές
µισθολογικές κλίµακες της χώρας (κατώτατος µισθός στα 557€), τη µείωση του κόστους εργασίας
και τα φορολογικά οφέλη και θεωρούν την Πορτογαλία ως ένα “φθηνό” τεστ καινοτοµίας που
είναι ανοικτή σε νέους πελάτες. Τέλος, επισηµαίνεται ότι η χώρα διαθέτει εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό µε καλές γλωσσικές δεξιότητες στα αγγλικά και στα γαλλικά, το οποίο διευκολύνει
ιδιαίτερα τη µετεγκατάσταση των εταιρειών.
Αύξηση Εξαγωγών προς ΕΕ. Σύµφωνα µε στοιχεία της Πορτογαλικής Στατιστικής
Υπηρεσίας (ΙΝΕ) η αύξηση των πορτογαλικών εξαγωγών υπερέβη τις πορτογαλικές εισαγωγές το
Μάρτιο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2016, επιτρέποντας τη
µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
23,9%, µε την µεγαλύτερη συνεισφορά των εξαγωγών προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου
έφθασαν σε αύξηση του 19,9%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 14,6%, καταλήγοντας σε
θετικό εµπορικό ισοζύγιο εντός της Ε.Ε ίσο µε 15,1%. Επισηµαίνεται ότι το έλλειµµα του
εµπορικού ισοζυγίου αγαθών ανήλθε στα 821 εκατοµµύρια ευρώ το Μάρτιο του 2017,
παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως των 241 εκατοµµυρίων ευρώ σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο
µήνα του 2016.
Σύµφωνα µε την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ΙΝΕ) το εµπορικό έλλειµµα αγαθών για το
µήνα Απρίλιο ισοδυναµούσε µε 1.239 εκατοµµύρια ευρώ. Αναφερόµαστε σε µια αύξηση των 509
εκατοµµυρίων ευρώ σε σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2016 που οφείλεται στην αύξηση του
εµπορίου εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων και των εισαγωγών σε καύσιµα και λιπαντικά, κυρίως
λόγω των εξελίξεων των τιµών. Επισηµαίνεται ότι τον Απρίλιο οι εισαγωγές και οι εξαγωγές
αυξήθηκαν κατά 10,8% και 0,4% αντίστοιχα σε σύγκριση µε πέρυσι, κατά 14,8% και 23,8%
συγκριτικά µε το Μάρτιο και τέλος κατά 11,8% και 11,1% το πρώτο τρίµηνο του 2017.

Η πορτογαλική οικονοµία αναπτύσσεται τα τελευταία 3µηνα µε τον ταχύτερο ρυθµό
των τελευταίων δέκα ετών. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε σε 2,8% κατά το
πρώτο τρίµηνο του έτους από το 2% στα τέλη του 2016. Σύµφωνα µε τη Στατιστική Υπηρεσία της
χώρας, η οικονοµία αναπτύχθηκε περίπου 1% σε πραγµατικές τιµές. Επιπλέον, παρατηρήθηκε
σηµαντική αύξηση των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες, αύξηση των δηµόσιων επενδύσεων
κατά 30% ή και περισσότερο και επιβράδυνση της ιδιωτικής κατανάλωσης, στοιχεία που
συνέβαλλαν θετικά στην εγχώρια ζήτηση.
Εκδόσεις κρατικών πορτογαλικών οµολόγων βραχυχρόνιας διάρκειας- Αρνητικά
Επιτόκια ∆ανεισµού. Η Πορτογαλία προχώρησε στην έκδοση δύο οµολόγων ετήσιας και
εξαµηνιαίας διάρκειας ύψους 1δις και 500 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Οι ηµεροµηνίες λήξης τους είναι
η 17 η Νοεµβρίου 2017 και η 18η Μαΐου 2018. Η µέση απόδοση ήταν -0,153% για τα ετήσια και
στα εξάµηνα γραµµάτια η µέση απόδοση ανήλθε -0,210%, µεγαλύτερες αρνητικές αποδόσεις από
την προηγούµενη δηµοπρασία της 15 Μαρτίου του 2017, όταν η χώρα δανείστηκε 1 δις ευρώ µε
αρνητική απόδοση -0,112%. Οι προσφορές από τους επενδυτές ανήλθαν σε 1.620 εκατοµµύρια
ευρώ για τις ετήσιες εκδόσεις και σε 1.115 εκατοµµύρια για τις εξαµηνιαίες.
Ευέλικτες µορφές απασχόλησης. Η Κυβέρνηση έχει ανακοίνωσει ότι θα επανεξετάσει τις
συµβάσεις των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων που απασχολούνται µε συµβάσεις ευέλικτων µορφών
απασχόλησης συστήνοντας ειδική επιτροπή αξιολόγησης. Από τις 11 Μαΐου µέχρι τις 30 Ιουνίου
του 2017, οι εργαζόµενοι της δηµόσιας διοίκησης, εξαιρουµένων των εκπαιδευτικών, µπορούν να
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υποβάλουν αίτηση αξιολόγησης των συµβάσεών τους για να καταστούν µόνιµοι. Ο Υπουργός
Εργασίας, Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε ότι υπάρχουν 4.152 δηµόσιοι
υπάλληλοι που βρίσκονται υπό τέτοιες µορφές εργασίας
Ελκυστικότητα της Πορτογαλίας ως επενδυτικός προορισµός. Πρόσφατη έρευνα
κατέδειξε ότι η χώρα υποδέχθηκε τον υψηλότερο αριθµό ξένων επενδύσεων τα τελευταία 20 έτη
και κατέγραψε επενδυτικές κινήσεις πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Το 2016, η Πορτογαλία
µέτρησε 59 επενδύσεις κυρίως από τη Γερµανία και την Ισπανία ενώ η Γαλλία ήταν επικεφαλής
στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Επιπλέον οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία είναι µεταξύ των κύριων
επενδυτών. Μεγάλη έµφαση από τους επενδυτές δίνεται στους τοµείς των καταναλωτικών
αγαθών, των ακινήτων, της κατασκευαστικής βιοµηχανίας, της τεχνολογίας και του τουρισµού
ενώ η Λισσαβώνα, ακολουθούµενη από το Πόρτο, εµφανίζεται ως ο πιο ελκυστικός προορισµός.
Πρόωρη αποπληρωµή ∆ηµοσίου Χρέους. Η Πορτογαλία, κατά το Συµβούλιο Υπουργών
Οικονοµικών της ΕΕ (Ecofin), στις 19 Ιουνίου τ.ε, αιτήθηκε την πρόωρη αποπληρωµή 10 δις ευρώ
προς το ∆ΝΤ του προγράµµατος χρηµατοδοτικής βοήθειας. Η αποπληρωµή θα πρέπει να εγκριθεί
απ’ όλα τα κράτη-µέλη και θα επιτρέψει η χώρα να έχει µια πιο ισορροπηµένη διαχείριση της
ωρίµανσης του χρέους και των µελλοντικών πληρωµών. Επισηµαίνεται ότι η Πορτογαλία έχει ήδη
αποπληρώσει ένα µεγάλο µέρος του δανείου του ∆ΝΤ (14,5 δις ευρώ) και αναµένεται να
καταβάλει άλλα 7,2 δισεκατοµµύρια ευρώ µέχρι το 2019.
Η πρώτη εθνική 24ωρη απεργία για το τρέχον έτος και η δεύτερη για την κυβέρνηση του
António Costa από το Σεπτέµβριο 2015, έλαβε χώρα τον περασµένο Μάιο, µε αιτήµατα τις
µισθολογικές αυξήσεις, τις υπερωρίες και την αναθεώρηση του αποκλεισµού των εργαζοµένων
των 35 ωρών από το νέο σύστηµα. Η απεργία κάλυψε όλη τη δηµόσια υπηρεσία και διοίκηση µε
σκοπό να επέλθει ραγδαία αντίδραση της κυβέρνησης για επίλυση ζητηµάτων.
Τήρηση αναµονής των Οίκων Αξιολόγησης για την Πορτογαλία. Ο οίκος “Fitch” σε
αξιολόγηση της οικονοµική πορείας της Πορτογαλίας µίλησε για µείωση του δηµόσιου
ελλείµµατος αλλά εστιάζει την προσοχή του στον περιορισµό των “κακής ποιότητας” στοιχείων
του ενεργητικού του τραπεζικού τοµέα και στο υψηλό δηµόσιο χρέος. Αυτό το χρέος θεωρείται
από τον οίκο Fitch ως εµπόδιο για την οικονοµική ανάκαµψη και προσδίδει ένα αρνητικό
πιστωτικό προφίλ στην χώρα (κατηγορία ΒΒ). Ωστόσο, το δηµόσιο χρέος εξακολουθεί να
µειώνεται λόγω της µείωσης των δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, της αύξησης του ονοµαστικού
ΑΕΠ και της αύξησης των φορολογικών εσόδων.
Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού συστήµατος. Νέο σύστηµα πρόωρης συνταξιοδότησης
ετοιµάζει η κυβέρνηση. Το σύστηµα θα καλύπτει κυρίως εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα έως
60 ετών µε τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης. Η πρώτη φάση αναµένεται να τεθεί σε ισχύ εντός του
τρέχοντος έτους, ενώ οι επόµενες δυο θα πραγµατοποιηθούν σταδιακά. Όσοι συνταξιοδοτούνται
πριν την οριστικοποίηση του συστήµατος θα εξακολουθούν να λαµβάνουν ποινή, η οποία θα
ορίζεται σε σχέση µε τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης. Για το 2018, η νόµιµη ηλικία θα είναι τα
66 χρόνια και 4 µήνες, ενώ η ελάχιστη ηλικία για πρόωρη συνταξιοδότηση τα 60 χρόνια και 1
µήνας. Τέλος, οι Ενώσεις Εργαζοµένων απαιτούν το νέο σύστηµα να επεκταθεί και στο δηµόσιο
τοµέα και να καλύπτει και τους µακροχρόνια ανέργους.
Αµυντικές ∆απάνες Πορτογαλίας. Σύµφωνα µε τη “Συνθήκη της Β. Ατλαντικής Ένωσης”
όλα τα κράτη-µέλη πρέπει να αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άµυνα.
Επισηµαίνεται ότι η Πορτογαλία, δαπανά το 1,38% του ΑΕΠ της στην άµυνα και ενώ είναι
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χαµηλότερο από το όριο του 2% εντούτοις είναι υψηλότερο από αρκετές χώρες της συµµαχίας.
Ωστόσο, ο πορτογάλος Υπουργός Άµυνας κ. Azeredo Lopes δήλωσε ότι λόγω δηµοσιονοµικών
περιορισµών η Πορτογαλία δεν µπορεί να δεσµευτεί γι αύξηση των δαπανών για τη στρατιωτική
συµµαχία.
Χρυσές Βίζες- Μείωση ζήτησης . Κάτω από την πίεση της κυβερνήσεως βρίσκεται η
Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων (SEF) στην προσπάθεια να εµποδιστεί η διαφυγή των
επενδυτών προς Ισπανία και άλλες χώρες, λόγω της αδικαιολόγητης καθυστέρησης των
υποθέσεων χορήγησης χρυσής βίζας. Ύστερα από τη ραγδαία µείωση που παρατηρήθηκε τον
Απρίλιο τ.ε, η SEF υποχρεούται να επιταχύνει τις θεωρήσεις των «χρυσών βίζα» και να δίνει
προτεραιότητα στις άδειες διαµονής για επενδύσεις. Αναφέρεται ότι υπήρξαν υποθέσεις µε
περισσότερους από δέκα µήνες αναµονή, διάστηµα που ο οργανισµός δεν επιβεβαιώνει, ωστόσο
δικαιολογείται λόγω έλλειψης προσωπικού. Τέλος, για την επίλυση του προβλήµατος
ανακοινώθηκε ότι οι πληρωµές θα είναι εφικτές µέσω τραπεζικών εµβασµάτων.
Β. ΕΠΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
Πορτογάλοι και ταξίδια αναψυχής. Οι κρατήσεις για περιοχές του εξωτερικού έχουν
αυξηθεί κατά 9,3% φέτος και τα τουριστικά γραφεία έχουν αύξηση κατά 15% στις πωλήσεις
ταξιδιωτικών πακέτων συγκριτικά µε το προηγούµενο έτος. Η οικονοµική ανάκαµψη έχει
ξεκινήσει να επιτρέπει στους Πορτογάλους να σχεδιάζουν περισσότερα ταξίδια αναψυχής.
Σύµφωνα µε την Τράπεζα της Πορτογαλίας, οι Πορτογάλοι τουρίστες ξοδεύουν άνω των 3,8 δις
ευρώ στο εξωτερικό και συγκεκριµένα σε προορισµούς όπως Cabo Verde, Μαρόκο, Καραϊβική,
Βραζιλία, αλλά και σε µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες: Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Παρίσι, Λονδίνο,
Ρώµη, Αµστερντάµ αλλά και ασιατικές όπως η Ταϊλάνδη. Ωστόσο υπάρχει µεγάλη ζήτηση και για
εγχώριους προορισµούς της Κεντρικής Πορτογαλίας και στο Alentejo.
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.
.
Γ .∆ΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
∆ιµερές εµπόριο Ελλάδας Πορτογαλίας. Το 2016 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 τετράµηνο του 2017 (Ιανουάριος-Απρίλιος 2017), σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Πορτογαλικής Στατιστικής Υπηρεσίας παρατηρείται µείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 10%
συγκριτικά µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2016. Συγκεκριµένα οι συνολικές εξαγωγές ανήλθαν
σε 45,34 εκ. ευρώ έναντι 50,8 το 2016. Η µείωση οφείλεται στην υποχώρηση των εξαγωγών
καπνού, αλουµινίου και κυρίως στις εξαγωγές µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων.
Επιχειρηµατική Συνεργασία - Ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών επιτραπέζιων ελιών
από την εταιρεία INDAGROP - Indústria Agro Portuguesa, +(351) 91 692 42 02, website: www.indagrop.pt,
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email: acpaiva@indagrop.pt Το αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.

Επιχειρηµατική Συνεργασία - Ενδιαφέρον για εισαγωγές ελληνικών κορινθιακής
σταφίδας µε προδιαγραφές και πιστοποιήση BRS/IFS ή FSSC 22000
από εταιρία
HAPPYCRUNCH LTD για εισαγωγή σε Πορτογαλία. Τηλ: +351 91 727 76 72, website:
www.happycrunch.pt, email: geral@happycrunch.pt, Το αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα
www.agora.mfa.gr
Επιχειρηµατική Συνεργασία- Ενδιαφέρον για συνεργασία µε ελληνικές εταιρείες
ηλεκτρολογικού εξοπλισµού ενόψει έργων αναβάθµισης ελληνικών αεροδροµίων από την
εταιρεία SIEMENS POSTAL, PARCEL & AIRPORT LOGISTICS, UNIPESSOAL LDA. Τηλ
κιν. +351 910 231 589 Email: dias.paulo@siemens.com, website: http://www.logistics-airportssolutions.siemens.com/las/global/en/Pages/home.aspx. Το αίτηµα έχει δηµοσιευθεί στην
ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr

∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΣΕΠ- ∆ΕΚ 2017)
Όνοµα
Έκθεσης

Κλάδο που αφορά

Ηµ/νια
∆ιεξαγω
γής

∆ικτυακός Τόπος

Γενικές
Παρατηρή
σεις Σχόλια

1

CERANOR

ΟικιακόςΞενοδοχειακός
Εξοπλισμός,
Διακόσμηση, Δώρα,
Παιχνίδια

2

EMPACK

Μηχανήματα, υλικά,
ετικέτες, υπηρεσίες
συσκευασίας.

20-21 Σεπ
2017

www.exponor.pt

Πόρτο

3

EXPOCOURO
FIPELE

Δερμάτινα Προιόντα

19-21
Οκτ 2017

https://10times.com/expocourofipele

Πόρτο

4

FEIRA
INDUSTRIAL
PORTUGUESA

Μηχανήματα Εξοπλισμός για τη
Βιομηχανία,
Τεχνολογία,
Καινοτομία

8-11 Νοε
2017

www.exposalao.pt

Μπατάλια

5

HΟΜΕΙΝG

Eσωτερική
διακόσμηση

28-30 Σεπ
2017

www.exponor.pt

Λισσαβόνα

6

IN BEAUTY

Καλλυντικά, αισθητική,
κομμώσεις

21-23 Οκτ
2017

www.inbeauty.exponor.pt

Λισσαβόνα

INTERCASA

Διακόσμηση
εξωτερικών και
εσωτερικών χώρων,
κλιματισμός,
φωτιστικά, δομικά
υλικά

18-22 Οκτ
2017

www.intercasa.fil.pt

Λισσαβόνα

7

7-10 Σεπ
2017

http://www.ceranor.exponor.pt/

Πόρτο
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MAQUITEX

Μηχανήματα,Τεχνολογ
ία, Αξεσουάρ για την
Κλωστοϋφαντουργία,
Ενδύματα και
Κεντήματα

19-21 Οκτ
2017

http://www.maquitex.exponor.pt/

9

MECÁNICA

Εξοπλισμός
συνεργείων,
ανταλλακτικά και
αξεσουάρ
αυτοκινήτων.

24-26 Νοε
2017

www.exposalao.pt

10

MODTISSIM
O

Μόδα, υφάσµατα,
αξεσουάρ

03-04
Οκτ 2017

http://www.modtissimo.com/

Πόρτο

11

NORMEDICA/
AJUTEC

Έκθεση Υγείας

www.exponor.pt

Πόρτο

12

PORTOJOIA

Κόσμημα - Ρολόι

28 Σεπτ.1 Οκτ.
2017

www.portojoia.exponor.pt

Πόρτο

13

PORTUGAL
ECONOMIA
SOCIAL

επιχειρηματικότητα
και καινοτομία στην
κοινωνική οικονομία

16-19 Νοε
2017

http://www.portugaleconomiasocial.fil
.pt/expor/

14

TRANSPORT&
LOGISTICS

Logistics, υπηρεσίες
εφοδιασμού.

20-21
Σεπτεμ.
2017

8

2-4
Νοεμβ.

www.exponor.pt

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ -ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Rua do Alto do Duque 13, Λισσαβώνα, Πορτογαλία
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Μπατάλια

Λισσαβόνα

Πόρτο
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