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Miguel Frasquilho em Timor-Leste 
 

AICEP abre delegação em Timor-Leste 
Presidente da AICEP marca presença nas comemorações dos 500 anos 

da chegada dos portugueses a Timor 
 
 
Lisboa, 24 de novembro de 2015. Miguel Frasquilho inicia amanhã, dia 25 de 
novembro, uma visita a Timor-Leste com o objetivo de reforçar as relações 
económicas entre os dois Países. Por esta ocasião o Presidente da AICEP 
inaugurará a delegação da Agência em Díli e marcará presença nas 
comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses a Timor. 
 
A abertura da delegação da AICEP contará também com a presença do Ministro do 
Comércio, Indústria e Ambiente de Timor-Leste, Constâncio da Conceição Pinto e com 
o Embaixador de Portugal em Timor-Leste, Manuel Gonçalves de Jesus. 
 
O Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho afirma que “este é um momento 
importante para a Agência de Investimento e Comércio Externo de Portugal. Mas, 
mais ainda, espero, um momento que marcará o reforço das relações 
económicas entre Portugal e Timor-Leste. E que representará, seguramente, 
uma situação de ganhos mútuos para os dois Países.”  
Miguel Frasquilho diz que “a abertura de uma delegação da AICEP em Timor-Leste 
é um movimento de apoio às empresas portuguesas com projetos neste país, 
bem como de apoio à economia de Timor-Leste”. 
 
A Agência organiza também em Díli um Seminário que visa o reforço das relações 
económicas entre Timor-Leste e Portugal. Este Seminário contará com a presença do 
Ministro de Estado, Coordenador dos Assuntos Económicos e Ministro da Agricultura e 
Pescas de Timor-Leste, Estanislau da Silva. 
 
A Agência Especializada do Investimento de Timor-Leste e a AICEP comprometem-se 
a apoiar, promover e facilitar a cooperação entre as respetivas comunidades 
empresariais, nomeadamente, Identificando áreas específicas de cooperação e 
promovendo a troca de informações entre si e entre a comunidade empresarial dos 
respetivos países. 
 
Nos dias 27 e 28 de novembro, o Presidente da AICEP estará em Oe-cusi nas 
comemorações dos 500 anos da chegada dos portugueses ao território timorense. 
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