Feiras / Exposições / Conferências a decorrer no Qatar em 2016
Feira / Exposição
/ Conferência

Setor

Data

Local

Contactos

Link

Observações

Doha Jewellery &
Watches Exhibition

Joalharia

23 - 27 FEV

Doha Exhibition and
Convention Centre
(DECC)

www.djwe.qa/en/contact-us/

www.djwe.qa

Uma das feiras mais exclusivas do mundo no ramo da joalharia. Para
vendedores e compradores esta feira, representada por mais de 500
marcas de renome, traz ao Qatar peças de joalharia e relógios exclusivos,
pedras preciosa, pérolas e diamantes.

Smart Parking
Qatar

Tecnologia

18 – 19 ABR

Doha, Qatar

Advanced Conferences &
Meetings FZ-LLC
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 361 4001
Fax: +971 4 361 4554

26 – 28 ABR

Doha Exhibition and
Convention Centre
(DECC)

Ahmed Zakaria
Exhibition Manager
Tel: +971 4 407 2475
Fax: +971 4 335 1891
Email:
ahmed.zakaria@informa.com
A participação de empresas
portuguesas é coordenada pela
Associação Empresarial de
Portugal (contactar: Eng.º Jorge
Marcolino)

http://smartparkingqatar.com/

Oportunidade para o setor da construção e gestão de infraestruturas
através do fornecimento de soluções para infraestruturas existentes e
futura evolução, assim como novas ideias e conceitos que sejam
possíveis implementar no país. O evento contará com a presença das
principais empresas qataris na área.

www.cityscapeqatar.com

Evento no ramo imobiliário que serve de plataforma para os principais
investidores, consultores, arquitetos, empreiteiros e designers
impulsionarem, o seu progresso no mercado imobiliário do Qatar, assim
como introduzir grandes projetos a investidores profissionais que visitam a
exposição.

www.projectqatar.com

Maior exposição no Qatar relacionada com a construção, Tecnologia
Ambiental e Materiais.
Funciona como uma plataforma única para empresas mostrarem os seus
mais recentes equipamentos e serviços ao mercado qatari.

www.lightingtechqatar.com

Equilibrando o design, engenharia, incorporação de tecnologias, esta feira
pretende enfrentar os desafios e oportunidades do Qatar em rápido
desenvolvimento na indústria da iluminação.

City Scape

Imobiliário

Project Qatar

Construção /
Materiais de
Construção

9 -12 MAI

Doha Exhibition and
Convention Centre
(DECC)

3 rd Annual
Lighthing Tech
Qatar

Iluminação

9 -10 MAI

Intercontinental Hotel
The City

Tel: +974 4361 4001
Email: opportunities@acmevents.com
Advanced Conferences &
Meetings FZ-LLC
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 361 4001
Fax: +971 4 361 4554

www.futurebimqatar.com

Conferência relacionada com o futuro do Bulding Information Modelling
(BIM) irá abordar o crescente uso desta tecnologia no Qatar e explorar
como utilizá-la para garantir que grandes projetos de construção e
infraestruturas são entregues no prazo e dentro do orçamento previsto.

E-mail:
projectqatar@ifpqatar.com

www.qatarstone-tech.com

Exposição que engloba as indústrias de pedras naturais, granito,
mármore, cerâmica, etc, e que reúne os principais fornecedores regionais,
internacionais e fabricantes, agentes e engenheiros, na área da
construção. (só para comerciantes)

2nd Future BIM
Implementation

Tecnologia

11 -12 MAI

Intercontinental Hotel
The City

Qatar Stonetech

Rochas
Ornamentais
(Mármores e
Pedra)

9 -12 MAI

Doha Exhibition and
Convention Centre
(DECC)

9 -12 MAI

Doha Exhibition and
Convention Centre
(DECC)

Heavy Max 2016

Maquinaria
Pesada

E-mail:
projectqatar@ifpqatar.com

A 13.ª exposição no ramo da maquinaria pesada (veículos, máquinas e
guindastes) é um dos maiores eventos do setor quer no Qatar quer no
www.projectqatar.com/HeavyMAX-196 Médio Oriente, atrai anualmente um grande número de fabricantes e
fornecedores de marcas líderes mundiais, com o objetivo de dar resposta
aos inúmeros projetos de construção no país. (só para comerciantes)

3rd Annual Future
Interiors Qatar

Design de
Interiores

5 - 6 SET

Qatar Transport

Transportes

3 - 5 OCT

Doha, Qatar

Advanced Conferences &
Meetings FZ-LLC
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 361 4001
Fax: +971 4 361 4554

www.futureinteriorsqatar.com

Conferência anual que tem como objectivo melhor compreender a
implementação das novas tecnologias e estratégias para maximizar o
papel do design de interiores na FIFA 2022 e na Qatar National Vision
2030.

Doha, Qatar

Tel: +971(0)4 818 0217
Fax: +971 (0) 4 368 8025
Email: meedevents@meed.com

www.qatartransportforum.com

Conferência estartégica para o Qatar na área dos transportes.

Advanced Conferences &
Meetings FZ-LLC
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 361 4001
Fax: +971 4 361 4554

3rd Annual Future
Landscape &
Public Realm
Qatar

Urbanismo

24 - 25 OCT

Doha, Qatar

The Global
Hospitality &
HORECA Show of
Qatar

Material de
Hotelaria

8 – 10 NOV

Doha Exhibition and
Convention Centre
(DECC)

Tel: +974 66273948
Fax: +974 44 432891
Email: info@ifpqatar.com

www.futurelandscapeqatar.com

Está Conferência será uma oportunidade para profissionais na área do
urbanismo, paisagística e design, se reunirem e discutir as novas
tecnologias, inovações, desafios-chave, projectos recentes e
oportunidades futuras no país.

www.hospitalityqatar.qa

Exposição que engloba várias áreas no ramo da hotelaria, restauração,
fornecimento de equipamentos, design, etc.
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