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SUD-ÀFRICA
i ZÀMBIA
Per què Sud-Àfrica?
Sud-àfrica, l'economia més avançada de l'Àfrica subsahariana, és coneguda com la
porta d'entrada als països de l'Àfrica austral i té accés a un mercat d'aproximadament
250 milions de consumidors. Es tracta d'una economia emergent, membre dels països
BRICS, amb importants fonts de recursos naturals i amb una de les indústries més
madures del continent, infraestructures de gran qualitat i una important diversificació
econòmica.
La regió de Sud-àfrica presenta clares oportunitats de negoci en els sectors de
l'electrònica i l'electricitat, la maquinària, la metal·lúrgia i els béns d'equipament, els
materials i matèries primeres, la química i plàstics i el tèxtil.
Catalunya exporta principalment vehicles (11,4%), maquinària (9,9%) i aparells i
material elèctric (9,4). ACCIÓ t'ajuda a aprofitar les oportunitats de negoci a Sud-àfrica
mitjançant l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions a Johannesburg.
Per què Zàmbia ?
Zàmbia té un dels sistemes polítics més estables del continent africà. A més, les
reformes impulsades pel Govern recentment han contribuït a millorar els principals
indicadors.
Zàmbia és un país de 16 milions d’habitants amb una superfície equivalent a una vegada
i mitja la d’Espanya. Dins el continent africà, Zàmbia és un dels països més oberts
segons l’estudi “Facilitats per als Negocis” del Banc Mundial. Els impostos són baixos,
els aranzels tenen un nivell mitjà, els visats d’entrada es poden tramitar per Internet i el
crèdit bancari és abundant, en bona part gràcies a recursos dels països del Golf Pèrsic.
Les oportunitats de negoci al país se centren en l’alimentació i el sector primari, les
energies renovables, el turisme i les infraestructures, entre d’altres. La seva situació
geogràfica –fa frontera amb 9 països– i la seva pertinença a les zones de lliure comerç
SADC (Àfrica del Sud) i COMESA (Àfrica Central i Oriental) permeten proveir altres
països des de Zàmbia.

10:00h

Benvinguda.
Sr. Mariano Domingo. Director General d’UPM.

10:10h

Presentació d’ Oportunitats de negoci a Sud-Àfrica i Zàmbia.
Saul Pretel. Director de l’Oficina Exterior a Johannesburg.
Núria Juan Costa. Gestora de Projectes Internacionals d’ACCIÓ.

11:10h

Presentació cas pràctic d’empresa catalana introduïda en
aquests mercats.
Núria Juan Costa.

11:30h

Accions de promoció en el mercat de Sud-Àfrica i Zàmbia:
 Missió Comercial a Sud-Àfrica i Zàmbia. Juliol 2018

11:40h

Col·loqui.

12:00h

Cloenda.

Les places són limitades a la capacitat de la sala i s’assignaran per ordre d'inscripció. L’Entitat Organitzadora
es reserva el dret d’anul·lar aquesta acció o modificar les condicions esmentades a la circular informativa.

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1440
INSCRIPCIÓ JORNADA

Dia:

Dijous, 17 de maig del 2018

Hora:

De 10:00 a 12:00 h

Lloc:

UPM ( Edifici FOMENT DEL TREBALL )
Via Laietana, 32
08003- Barcelona
Més informació: tel. 93 745 78 10
encarna.rubio@plametall.cat

