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A FN hotelaria continua a apostar no norte de África no
âmbito da sua estratégia de internacionalização. Para conhecer in loco o mercado, dar a conhecer os
seus serviços e estabelecer contactos, a FN hotelaria integra a missão empresarial à Argélia,
organizada pela Associação Industrial Portuguesa (AIP) e coordenada a nível regional pela
Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF-CCIM). A FN hotelaria é a única empresa
madeirense a participar nesta missão, que está a decorrer até amanhã e vai colocar as empresas
portuguesas em contacto com diversas entidades e empresas argelinas, tendo em vista a concretização
de novas oportunidades de negócio. Este é um mercado atractivo para a FN hotelaria por se tratar da
terceira maior economia de África, pelo investimento que está actualmente a ser feito na
modernização e na construção de infraestruturas de forma sustentável e uma vez que, como o prova o
Quadro Estratégico de Desenvolvimento Turístico 2025, o governo argelino tem apostado fortemente
no desenvolvimento do turismo para dinamizar a actividade económica do país. O existente Acordo
de Associação com a União Europeia facilita igualmente as trocas comerciais com a Argélia, um país
actualmente muito receptivo a parcerias com empresas europeias. Esta missão realiza-se no âmbito do
projecto Export Contact, promovido pela AIP-CCI, um projeto co-financiado pelo Compete, QREN e
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.
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