
 

 

   

 

 

 

JORNADA 

OPORTUNITATS DE 

NEGOCI A 

COSTA D’IVORI 

i SENEGAL 

 

 

Per què Costa d’Ivori? 

El creixement econòmic de Costa d’Ivori en els últims anys es situa al voltant del 

10% i el consum per càpita ha crescut de forma significativa. 

Hi ha una classe mitjana amb cert poder adquisitiu que està en 

desenvolupament. Aquest fet explica l’existència actualment d’un “boom”  en els 

sectors de la construcció i de gran consum. 

També cal destacar que, com a conseqüència del seu creixement, hi ha una 

saturació de mercat relativament baixa en tots els sectors. 

L’estabilitat política en el país es creixent i existeix una estabilitat econòmica 

assegurada gràcies a la moneda del país (FCFA), ja que te paritat fixa amb l’ 

Euro. 

Per últim, senyalar que Costa d’Ivori es el país referent, el motor i la porta 

d’entrada a tota la zona África Occidental, que compta amb 340 Milions 

d’habitants. 

 

Per què Senegal? 

Senegal és la porta d'entrada més ràpida a l'Àfrica de l'Oest. En els últims anys, 

el país francòfon ha viscut un creixement en la inversió estrangera afavorit per 

l'estabilitat política i pel bon clima de negocis. Té en marxa un ambiciós pla de 

creixement que engloba 137 projectes en sectors prioritaris. 



Es tracta d'un mercat en creixement i encara poc saturat, on l'economia del país 

està impulsada principalment pel sector terciari (amb una contribució al PIB que 

supera el 60%), seguit per la indústria, l'agricultura (del qual depenen el 70 % de 

la població), la ramaderia, la importació d'aliments, begudes, productes de 

neteja, cosmètica, la construcció (materials i maquinària), les energies 

renovables ... 

La incapacitat del sector industrial a satisfer la demanda domèstica de béns de 

consum obliga al Senegal a elevar el seu volum d'importacions any rere any. 

 

10:00h  Benvinguda.  

Sr. Josep Mª Campanera. Director de Plametall 

10:10h Presentació d’Oportunitats de negoci a Costa d’Ivori i 

Senegal. 

Sr. Dani Vives Santacana. Delegat de Plametall a l’Àfrica 

Occidental. 

11:30h            Accions de promoció en el mercat de Costa d’Ivori i   

   Senegal: 

• Missió Comercial a Costa d´Ivori i Senegal.  

• Programa Delegat a Àfrica Occidental. 

11:45h  Col·loqui. 

12:00h Cloenda de l’acte. 

 

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. 

 

INSCRIPCIÓ JORNADA 

http://promocio.cecotinternacionalitzacio.org/inscripciojornada.asp?id=1514 

Dia: Dimecres, 20 de novembre del 2019 
 

Hora: De 10:00 a 13:00 h 
 

Lloc: CECOT 
Sant Pau, 6 
08221 - Terrassa  
Més informació: tel. 93 736 60 36  
clubinternacionalitzacio@cecot.org  

http://www.plametall.cat/inscripciojornada.asp?id=1514
http://promocio.cecotinternacionalitzacio.org/inscripciojornada.asp?id=1514

