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Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros,  

Senhor Ministro da Economia,  

Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, 

Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, 

Senhor Secretário de Estado da Indústria,  

Senhor Chefe de Gabinete do Ministro das Finanças, 

Senhor Assessor do Primeiro-Ministro, 

Dr. Miguel Frasquilho, meu caro amigo, Professor e 

antecessor, caros colegas do anterior Conselho de 

Administração,  

E meus caros colegas deste Conselho de Administração 

que hoje assume funções, 

Ilustres convidados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Queria, em primeiro lugar, agradecer à extraordinária 

equipa da AICEP pelo trabalho que desenvolvemos em 

conjunto ao longo destes três anos e que, estou certo, 

vamos continuar a construir nos próximos. À Tutela, 
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Ministério dos Negócios Estrangeiros, na pessoa do 

Senhor Professor Augusto Santos Silva, e Secretaria de 

Estado da Internacionalização, na pessoa do Senhor Dr. 

Jorge Costa Oliveira, pela confiança agora em mim 

depositada para assumir o mandato de Presidente da 

aicep Portugal Global. E ao Miguel Frasquilho, meu 

Professor e antecessor neste cargo, pela confiança e 

estima.  

Assumo este mandato com a exigência e rigor com que 

sempre pautei a minha vida. Mas também com um 

enorme entusiasmo de poder continuar a trabalhar no 

terreno com as nossas empresas, tal como fiz nestes três 

anos, e contribuir para esse desígnio nacional que é o 

aumento das exportações e a dinamização de 

investimento estruturante para Portugal. Tal como dizia o 

meu antecessor, a AICEP não exporta nem investe mas 

apoia e potencia toda essa atividade em Portugal. E por 

isso mesmo quero prosseguir nesta missão, ouvindo os 
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empresários e investidores para garantir que o apoio 

prestado é efetivo.   

A AICEP é a Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal e reveste-se de uma importância 

única para o nosso país. Tentaria sintetizar em dois 

grandes eixos a sua marca de atividade. Primeiro, na 

AICEP acompanhamos todas as etapas da vida das 

empresas, desde que investem, ao momento em que 

iniciam a sua atividade exportadora e até, se for esse o 

caso, promovendo a sua internacionalização. Segundo, na 

AICEP captamos investimento estruturante para o país e 

fomentamos o reinvestimento, promovendo um Portugal 

cada vez mais desenvolvido e reconhecido 

internacionalmente como destino de negócios.  

No fundo, Exportar e Investir são os nossos dois verbos 

de ação.  

São dois braços de uma mesma missão que tomamos 

como nossa: contribuir para o aumento da atividade, 
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nomeadamente internacional, das nossas empresas e 

para a crescente notoriedade de Portugal. O que se 

espera converter, na prática num crescimento 

sustentável da economia portuguesa num mundo global. 

Pois é com os olhos postos no mundo inteiro que 

Portugal pode crescer!  

É indispensável realçar que queremos continuar a 

trabalhar em conjunto com as nossas empresas e vamos 

dar uma especial atenção à cooperação com as 

Associações Industriais e Empresariais bem como as 

Câmaras de Comércio, parceiros fundamentais. É PELAS 

empresas e COM as empresas que vamos trabalhar no 

dia-a-dia com afinco, com vontade de inovar, procurando 

ir ao encontro das suas necessidades e expectativas, 

estabelecendo relações duradouras e de confiança.  

Somos a Agência de todas as empresas que fazem 

investimento estruturante em Portugal e de todas as que 

têm ambição internacional - das grandes, médias e 
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pequenas -, assim como somos a Agência de Portugal: a 

AICEP olha para o país como um todo, de Norte a Sul, de 

ilha a ilha.  

Estamos disponíveis, como sempre estivemos, para falar 

com todos os que procurem o nosso apoio.  

Os investidores, portugueses e estrangeiros, sabem que 

têm na AICEP um parceiro fiável e que está sempre 

disponível para os apoiar, fazendo um acompanhamento 

e aconselhamento “à medida” em todas as fases dos 

processos de investimento. Somos o ponto de contacto 

primordial na hora de investir, apoiando e atuando com 

eficácia.  

Naturalmente que vamos continuar a trabalhar em 

parceria com as missões diplomáticas. As nossas 

delegações estão localizadas nas embaixadas e nos 

consulados, a quem agradeço desde já toda a cooperação 

que tem sido extremamente positiva, e esta relação 

intrínseca entre diplomacia e economia transformando-a 
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em diplomacia económica não é um mero conceito 

retórico, é o que nos move e permite atuar mais e 

melhor. Por isso contamos com a ajuda e colaboração dos 

diplomatas portugueses.  

 

Minhas senhoras e meus senhores,  

 

Apresentaremos em breve o nosso Plano Estratégico, 

depois de uma análise aprofundada, onde traçaremos os 

objetivos e estratégias a seguir neste próximo triénio, 

construindo sobre o que foi já alcançado. Mas posso 

desde já garantir que reforçar ainda mais o 

posicionamento de Portugal nos radares dos investidores 

internacionais e apoiar o nosso tecido empresarial serão, 

sem dúvida, os dois eixos que vão guiar a nossa ação.  

Os objetivos são claros: captar mais e melhor 

investimento e continuar a potenciar as exportações, 

apostando na sua diversificação e acrescentando valor.  
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As exportações têm batido recordes históricos em valor e 

queremos continuar nesse caminho de crescimento. Os 

dados do investimento - a pasta que acompanhei de 

perto no meu anterior mandato - deixam-nos satisfeitos, 

mas também queremos mais. Reforçar todas as condições 

que permitam aumentar as exportações e atrair mais 

investimento para o nosso país será a nossa prioridade.       

Só com mais exportações e mais investimento 

poderemos assegurar um crescimento sustentável e a 

longo prazo para Portugal!  

Neste momento é nos nossos empresários e nas nossas 

empresas que penso. Podem ter a certeza que, enquanto 

Presidente da AICEP, tudo farei para vos apoiar. Para vos 

apoiar no terreno, de Portugal ao mercado mais distante, 

para vos apoiar no processo exportador e na vossa 

internacionalização, persistindo convosco em todos os 

momentos.  
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Não queria terminar sem antes sublinhar que este 

Conselho de Administração tudo fará para corresponder 

às vossas expectativas. Temos uma equipa bem 

preparada que inclui vários elementos da AICEP, o que só 

demonstra a grande qualidade dos profissionais desta 

Agência.  

Meus caros António Silva, João Dias, Madalena Oliveira e 

Silva e Maria Manuel Serrano sei que posso contar com o 

vosso empenho e entusiasmo!   

É com sentido de missão e serviço ao país que assumo 

hoje esta função, que tanto me honra: em prol das nossas 

empresas, em prol de Portugal.  

Podem contar comigo, podem contar com os meus 

colegas do Conselho de Administração, podem contar 

com todos na AICEP!  

Muito obrigado.  

 


