
                                                                                    

MISSIÓ COMERCIAL A  
SENEGAL  

11 - 13 desembre de 2017 
 

 
 

CEAM, en col·laboració amb el CEP (Centro Español de Plásticos), organitza una missió comercial a 
Senegal, que es celebrarà de l’11 al 13 de desembre de 2017.  
 
La missió s’adreça a empreses catalanes, en particular, a determinats segments d’activitat que presenten 
especials oportunitats a Senegal, com és el cas dels fabricants de maquinària, equipaments i materials 
per al sector de la construcció, les infraestructures, l’agroindust ria o el turisme, entre d’altres .  
 
La missió permetrà als assistents aprofundir en el seu coneixement sobre les oportunitats reals  que ofereix 
el Senegal pels seus productes i serveis, les vies més adequades d’accés  i la realització de contactes 
claus per desenvolupar la seva estratègica d’entrad a i/o consolidació al mercat.  

 
 

OPORTUNITATS QUE OFEREIX EL SENEGAL  

 
Senegal destaca per les enormes oportunitats que ofereix en sectors com construcció, infraestructures, 
l’agroindústria, l’energia, el turisme,… 
 
Senegal està experimentant un ràpid èxode rural cap a centres urbans, la qual cosa comporta un ràpid 
creixement de la urbanització. 
 
Gran part de les oportunitats d'inversió a Senegal estan vinculades al Pla Senegal Emergent (PSE) , un 
ambiciós pla d'inversions en agricultura, habitatge social, infraestructures de transport, mines, serveis 
(logística, educació i salut) i turisme, que en la seva primera fase (2014-2018) assoleix gairebé els 15.000 
M€, a executar amb finançament públic, privat i règim de PPP.  
 
El país té un dèficit estimat de 300.000 habitatges que el govern pretén cobrir al llarg dels propers anys. 
 
Senegal és, a més, un país d'oportunitats per la seva localització i accés als mercats de la sub-regió 
africana: Benín, Burkina Faso, Guinea, Gàmbia, Nigèria, Sierra Leone, entre d’altres.  
 
 



                                                                                    

 
Cal destacar projectes en diferents sectors:  
 

- INFRAESTRUCTURES: Port sec de Kaolack; Tramvia de Dakar; Ferrocarril Dakar-Aeroport 
Internacional Blaise Diagne; Ferrocarril Miner Dakar Tambacounda-Kedougou-Bamako; Autopista 
Thiès-Diourbel-Touba; Autopista Mbour-Fatick-Kaolack; Autopista Thiès-Saint Louis.  

- EDUCACIÓ: segona Universitat de Dakar; Ciutat del Coneixement; Xarxa d'Instituts de Formació 
Professional; Residències Universitàries.  

- SALUT: Centre de lluita contra el Càncer; Rehabilitació del Centre hospitalari de Aristide Li Dantec.  
- AGRICULTURA: 3-4 pols de producció de cereals; Planta Dessalinitzadora.  
- TURISME: Pols turístics de Joal Finio, Mbodiène, i Ponte Sarène.  
- INDÚSTRIA I SERVEIS: Zona Econòmica Especial Integrada; Ciutat dels Negocis.  
- HABITATGE SOCIAL: 10.000 habitatges anuals, durant 10 anys.  
- ENERGIA: Reforç de la xarxa nacional de transport i distribució elèctrica; Desenvolupament de la xarxa 

d'electrificació rural; Implantació d'energies renovables per a enllumenat públic i autonomia energètica 
d'edificis públics. 

 
 

 
En el marc d’aquesta actuació s’inclou la prestació dels següents serveis a les empreses participants a la 
missió: 
 

• Facilitació d’ informació sobre el mercat en destinació. 
• Suport en l’organització del viatge  (vols, trasllats i allotjament). 
• Acompanyament d’un tècnic durant tot el viatge de la missió. 
• Gestió (sol·licitud, tramitació i liquidació) d’un ajut econòmic  en concepte de bossa de viatge , que  

ACCIÓ ha concedit en el marc del Programa de Missions Internacionals. 
• Proporció de contactes.  
• Agenda de negocis individual (opcional). 
• Suport en la gestió i seguiment de l’agenda de negocis individual (si s’ha contractat). 
• Facilitació de serveis de traducció i/o xofer  per acompanyar les entrevistes segons agenda. 
• Organització d’altres activitats de networking  entre els empresaris que participin en la missió per 

tal de millorar l’experiència (sopars, reunions de treball i visites). 
 
 

 

 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

 

DRETS d’ INSCRIPCIÓ. Inclou informació de mercat, suport en 
organització del viatge, acompanyament durant el viatge, gestió de 
l’ajut per bossa de viatge, suport en la gestió i seguiment de l’agenda 
individual i organització activitats col·lectives de networking. 

Socis CEAM i CEP: 350 € (+IVA)  
No socis CEAM i CEP: 400 € (+IVA) 

 

 

AGENDA de NEGOCIS. Oficina Econòmica i Comercial, Ambaixada d’Espanya a 
Dakar, dissenyarà l’agenda personalitzada d’entrevistes amb potencials clients, 
representants, socis locals o distribuïdors. 

700 € (+ IVA) 

 
 

CONTINGUT DE L’ACTUACIÓ 



                                                                                    

 

VIATGE. El preu presentat és una estimació dels preus del vol, trasllats i 
allotjament, que poden variar en funció de la fòrmula escollida. Sobre aquesta 
despesa, ACCIÓ ha concedit a CEAM un ajut econòmic per valor de 991,66 € . 

Des de 900 € (+ IVA)   

 

ALTRES DESPESES de VIATGE. Altres serveis s’hauran de contractar a part. A consultar segons 
concepte  

 

 
Per a més informació en relació a aquesta o altres accions internacionals, pot consultar directament 
amb el CEAM, enviant un correu electrònic ahernando@ceam-metal.es  o trucant al 93 318 80 58 i 
preguntant per Adriana Hernando.   
 
 

CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ 

 

1. Per formalitzar la inscripció  cal enviar a CEAM, per correu electrònic, abans del dia 
15/11/2017, la següent documentació : 

a) Formulari  d'inscripció adjunt emplenat. 

b) Comprovant del pagament  dels drets d’inscripció al número de compte ES292100 
3000 10 2201571861 de La Caixa, indicant com a concepte de pagament “MD 
Senegal 2017”.  

2. Els drets d’inscripció  no seran retornats  en cas de cancel·lació de la participació per part de 
l’empresa, independentment del motiu. 

3. L’ import corresponent a l’agenda de negocis  s’haurà d’abonar en el mateix número de 
compte de La Caixa, indicant com a concepte de pagament “Agenda MD Senegal 2017”, 
abans del dia 15/11/2017.  

4. En cas que l’empresa contracti altres serveis associats al viatge  i no inclosos en els drets 
d’inscripció (per exemple, traducció, lloguer cotxe o xofer), caldrà abonar les despeses 
corresponents a aquest concepte en els terminis i condicions fixats per CEAM, i dels quals 
s’informarà un cop formalitzada la inscripció. 

 
 

 
 CEAM (CENTRE D'ESTUDIS I ASSESSORAMENT METAL·LÚRGIC ) 

C/ Aragó, 208-210, Àtic 1ª  – 08011, BARCELONA 
Telèfon: 93.318 80 58; Fax: 93.317 14 63; E-Mail: ceam@ceam-metal.es 

 


