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Roadshow Portugal Global nos Açores 

PONTA DELGADA 13.05.2015  
AICEP junto das empresas dos Açores 

 

 

Lisboa, 12 de maio de 2015. A iniciativa da AICEP, Roadshow Portugal 
Global estará amanhã, quarta-feira, dia 13 de maio, em Ponta Delgada. 
Miguel Frasquilho participará na sessão de abertura e aproveitará a 
deslocação a Ponta Delgada para efetuar visitas a empresas da região. 
 

Num momento em que as exportações portuguesas continuam a apresentar 
resultados positivos e a demonstrar grande dinamismo, a AICEP lançou em 
Setembro de 2014 a iniciativa Roadshow Portugal Global que percorre o País 
durante um ano. Objectivo: que o caminho das exportações seja cada vez mais 
uma realidade que contribua, em definitivo, para uma estratégia de 
internacionalização sustentável. Esta é uma mudança de mentalidades que 
contribuirá para uma transformação que se pretende estrutural da economia 
Nacional. Criando riqueza e emprego. 
 
Focado nas exportações e na internacionalização da economia Nacional, o 
Roadshow Portugal Global pretende ajudar as empresas portuguesas a crescer 
ainda mais na competitiva economia mundial identificando oportunidades em 
várias regiões do Mundo. 
 
Proximidade, envolvimento e conhecimento para atingir melhores resultados. 
Esta iniciativa aproxima a AICEP das empresas e da economia real envolvendo 
os vários organismos e instituições fornecendo conhecimento de vários 
mercados e dando a conhecer oportunidades de negócio para as empresas 
portuguesas. 
 
Depois do sucesso verificado nas primeiras sete sessões (Leiria, Braga, 
Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu e Bragança) onde mobilizou mais de 1.100 
pessoas que assistiram a apresentações sobre vários mercados e setores de 
atividade, o Roadshow Portugal Global chega agora junto das empresas 
dos Açores e identifica oportunidades para o desenvolvimento de 
negócios no Canadá.  
 
Miguel Frasquilho, Presidente da AICEP, afirma que “o Canadá é um 
parceiro tradicional de Portugal, registando as nossas exportações continuado 
crescimento nos últimos anos.” 
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O Presidente da AICEP relembra “a numerosa comunidade luso-canadiana, a 
grande maioria com raízes nos Açores, que não só constituem um mercado 
atrativo para vários produtos portugueses, mas podem também potenciar 
negócios para as nossas empresas.” 
 
O Canadá, hoje 4º mercado de exportação da região, estará assim em foco 
nesta conferência da AICEP. Será feita uma abordagem multissetorial às várias 
oportunidades que o Canadá apresenta, em particular com a implementação do 
CETA - Acordo Económico e Comercial Global Canadá–UE, que prevê a 
redução de 99% das tarifas entre as duas economias. 
 
Esta sessão conta com o representante da AICEP no Canadá, e haverá ainda 
intervenção de empresas-testemunho, que partilharão a sua experiência com o 
mercado. 
 
 
Local: PONTA DELGADA, ROYAL GARDEN HOTEL 
Hora: 09 h 
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