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Lisboa, 04 de Outubro de 2021   

SENEGAL PROCURA EMPRESAS PORTUGUESAS DE CONSTRUÇÃO 

“Forum l’Habitat Portugal Sénégal” 

O 1º “Fórum da Habitação Portugal – Senegal”, decorrerá durante a Tektónica, no dia 7, das 

10h às 13h30, numa iniciativa conjunta da Embaixada do Senegal em Portugal, da CCIPS|AO – 

Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Senegal e África Oeste em Dakar, 

institucionalmente apoiada pela Fundação AIP e aicep Portugal Global.  

 

Será apresentado formalmente, pelas autoridades do Senegal, o Programa Nacional "100.000 

Logements", com a presença confirmada de representantes dos Ministérios do Urbanismo e 

Negócios Estrangeiros do Senegal, onde será promovido o encontro dos principais empresários 

da construção e similares e os representantes de alto nível do Senegal, do sector privado e 

corporativo.   

O evento é composto por dois momentos distintos, designadamente pela “Conferência” de dia 
7 de outubro, entre as 10:00h e as 13:30h no auditório Multiusos FIL, e pela organização 
de um “Pavilhão do Senegal”, integrado na Tektónica que decorre de 6 a 9 de outubro na FIL. 

A delegação senegalesa, a maior registada desde a visita presidencial do Senegal a Portugal em 
2015, é composta por um conjunto de empresas e instituições representativas do sector da 
construção, imobiliário e sector bancário, que se fazem representar neste Fórum ao mais alto 
nível. 

De 6 a 9 de outubro espera-se que a exposição, a conferência e o plano de encontros comerciais 

bilaterais previstos, seja gerador de novas oportunidades para as empresas participantes e para 

todos aqueles que se interessem pela internacionalização e amplificação dos seus negócios e 

atividades no eixo Europa e região de África Oeste, em particular entre os mercados de Portugal 

e Senegal.  

São várias as confirmações de empresas senegalesas do sector privado e corporativo, 

nomeadamente, o Grupo Ads Senegal Sa, patrocinador oficial do Fórum e com a presença do 

Presidente do grupo, o empresário Samba Bathily, e as empresas Sertem, S2Immo, Africa Bloom, 

Senrev-Cunha&Barroso, Techno-Solaire, ClickHouse, Inor Ibérica e as entidades bancárias 

Orabank e Atlântico. 

Este é considerado um acontecimento “chave” para o sector da Construção e Infraestruturas, 

que visa promover e incentivar as relações bilaterais entre os dois países, a troca de contactos 

e a partilha de know-how, com vista à concretização de negócios entre Portugal e o Senegal, 

designadamente no desenvolvimento do sector da construção e infraestruturas, imobiliário e 

Energias Verdes. 

Será uma ocasião única para conhecer alguns dos mais importantes projetos e oportunidades 

de negócio, no Senegal.  

Os interessados em assistir ao Fórum devem efectuar a sua inscrição em 

https://tektonica.fil.pt/forum-lhabitat-portugal-senegal  e validar a sua entrada com a compra 

de acesso em https://tickets.fil.pt/events/tek21_forum. 
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