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Senhores Empresários, 

Distintas Entidades aqui presentes,  

Senhoras e Senhores, 

Bem-vindos à primeira edição do Roadshow Portugal Global 

2016, hoje em Setúbal – que, para mim tem um carinho es-

pecial, sendo esta a cidade onde nasci e cresci.   

O Roadshow Portugal Global que lançámos em 2014 teve um 

enorme sucesso evidenciando que a estratégia de maior pro-

ximidade da AICEP aos empresários foi a certa. Estivemos em 

12 cidades: Leiria, Braga, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, 

Bragança, Faro, Évora, Ponta Delgada, Lisboa e Porto. Partici-

param mais de 1400 empresários e tivemos mais de 100 ora-

dores nacionais e internacionais. Foram abordados 17 mer-

cados, visitámos 92 empresas e realizaram-se cerca de 200 

reuniões entre as empresas e os representantes da AICEP 

nestes mercados. Creio poder dizer, sem exagero, que se tra-

tou de um sucesso!  
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E por isso mesmo, o Roadshow Portugal Global está de volta. 

Agora com um modelo diferente. Em 2016 vamos estar em 6 

regiões de elevado potencial de internacionalização com uma 

nova proposta de valor: Cooperação e Coopetição – estraté-

gias chave para aumentar a competitividade das nossas em-

presas nos Mercados Externos. 

Durante um dia, oradores internacionais convidados e espe-

cialistas de mercado participarão em seminários temáticos, 

em sessões de networking e nas chamadas speed meetings 

para ajudar a preparar as vossas empresas para competir 

com ainda maior sucesso no palco internacional. 

Senhores Empresários, 

A internacionalização da economia portuguesa é a razão que 

a todos aqui nos traz. Numa região exportadora e com um 

posicionamento global como é a região de Setúbal, vimos 

aqui hoje debater as potencialidades existentes para incre-

mentar ainda mais a já relevante internacionalização das em-

presas que aqui desenvolvem a sua atividade. 
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E no que se refere à internacionalização das empresas de Se-

túbal, quero partilhar com todos alguns números: 

 as exportações da região de Setúbal ascenderam em 

2014 a mais de 5.1 mil milhões de euros; 

 este valor representou cerca de 11% das exportações 

nacionais totais de bens e serviços; 

 e uma taxa de crescimento médio anual de 6.2% entre 

2010 e 2014; 

 Alemanha (27.6%), Espanha (18.8%), Reino Unido 

(9.3%), China (8.1%), França (5.7%) e Holanda (3.4%) fo-

ram o destino de cerca de 73% das exportações da regi-

ão; 

 Veículos e outro material de transporte (29.7%), Pastas 

Celulósicas e Papel (24.6%), Metais Comuns (10.6%), 

Químicos (8.4%) e Máquinas e Aparelhos (6.3%) são os 

principais produtos exportados, representando cerca de 

80% da totalidade de exportações de bens da região; 
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 um extraordinário resultado do trabalho desenvolvido 

pelas 1080 empresas portuguesas exportadoras aqui lo-

calizadas; 

Senhoras e Senhores, 

Nesta primeira sessão do Roadshow Portugal Global 2016, 

queremos promover a Cooperação e Coopetição na Economia 

do Mar junto das empresas em Setúbal. Isto porque a região 

apresenta um elevado potencial no âmbito da economia azul 

tendo em conta o conjunto de características que detém: in-

fraestruturas portuárias de qualidade e modernas, bons aces-

sos para distribuição logística, disponibilidade de recursos 

marítimos, tradição industrial nos produtos de pescado e 

parques industriais com capacidade para acolher empresas 

da cadeia de valor.  

Com este objetivo em mente, serão apresentados case studi-

es nos setores dos transportes marítimos, da indústria trans-

formadora de produtos do mar e noutros setores de apoio a 

esta economia, bem como ferramentas de cooperação que 
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viabilizem o fortalecimento das empresas no seu processo de 

internacionalização. 

Aliás, o potencial deste setor em Portugal foi já identificado 

por várias empresas estrangeiras que têm apostado no nosso 

país. O Dr. Luís Pádua, da Direção Corporate e Investimento 

da AICEP, irá abordar este tema, falando-nos das oportunida-

des de investimento em Portugal na economia azul. 

Francis Vallat, fundador do Cluster Maritime Français, é nosso 

orador convidado e a quem eu desde já agradeço a sua dis-

ponibilidade para se deslocar ao nosso país e a Setúbal para 

participar na primeira edição Roadshow Portugal Global 

2016.  

A sua vasta experiência profissional no setor marítimo é ine-

gável pelo que será certamente muito interessante e relevan-

te a sua intervenção relativa ao tema da criação e desenvol-

vimento do cluster marítimo em França e o nascimento da 

rede europeia de clusters marítimos. Até porque França, nos-

so parceiro económico incontornável, é o segundo principal 
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mercado para a economia azul portuguesa, e este é um setor 

de atividade muito relevante da região de Setúbal. 

Interessante e relevante será também certamente a inter-

venção do Dr. António Nogueira Leite, Presidente do Fórum 

Oceano, a quem também muito agradeço a sua disponibilida-

de para estar aqui hoje connosco e falarmos da sua visão pa-

ra a construção do cluster do mar Português. A não perder. 

Durante o dia de hoje teremos também intervenções de vá-

rias entidades relevantes do setor marítimo, nomeadamente 

o Porto de Setúbal e Sesimbra, as empresas Artesanal Pesca, 

Docapesca e Riberalves, entre outras, que nos falarão da 

crescente dinâmica deste vasto setor de atividade e das opor-

tunidades e potencialidades que nele existem. A todos tam-

bém o meu muito obrigado por terem aceitado o nosso con-

vite para participar na sessão de hoje.  

E teremos também a presença do Dr. António Silva, Diretor 

da AICEP em Paris, que irá apresentar as oportunidades que o 

mercado francês oferece às empresas portuguesas, nomea-
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damente no que se refere a novas oportunidades de exporta-

ção. A sua vasta experiência nos mercados internacionais fa-

zem deste mais um momento alto do dia. Aliás, não posso 

deixar de recomendar a todos os empresários com interesse 

neste mercado a marcarem rapidamente reunião com o Dr. 

António Silva pois a experiência diz-me que as sessões one-

to-one que têm lugar no Roadshow Portugal Global se esgo-

tam muito rapidamente... 

Paralelamente, terão ainda lugar diversos seminários temáti-

cos dedicados aos temas “Logística” e “Como iniciar, avaliar e 

implementar cooperação de sucesso”. 

Senhoras e Senhores, 

Cooperação e Coopetição é a estratégia que a AICEP apresen-

ta nesta edição do Roadshow Portugal Global e que preten-

demos seja entendida como uma forma de potenciar o suces-

so das empresas portuguesas nos mercados externos. 

A cooperação das empresas, complementares ou concorren-

tes, particularmente as PME, atuando coletivamente em re-
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des, afigura-se cada vez mais como uma dimensão incontor-

nável da resposta para os desafios da competição global. Isto 

porque pode claramente potenciar condições para uma mais 

eficaz e mais rápida entrada nos circuitos do comércio inter-

nacional e com uma capacidade de projeção sem paralelo 

quando comparada com a atuação individual. 

Um claro exemplo de sucesso desta estratégia é já por todos 

bem conhecido: o da internacionalização da Pêra Rocha para 

a Alemanha. A cooperação dos diversos concorrentes no 

mercado, ou seja, a estratégia de coopetição, permitiu a cria-

ção de uma oferta forte e de dimensão para abastecer o mer-

cado alemão, o que se veio a revelar um enorme sucesso. 

E casos como o da Pêra Rocha podem e devem ser replicados 

e multiplicados. Até porque são vários os produtos portugue-

ses onde a oferta e capacidade de concorrência apenas atin-

ge dimensão se considerarmos os vários players do mercado 

atuando em cooperação.  

Senhoras e Senhores, 
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O nosso objetivo com o Roadshow Portugal Global e a temá-

tica apresentada é estimular o crescente espírito de interna-

cionalização dos empresários portugueses e apoiar as empre-

sas nacionais no seu caminho para a consolidação nos mer-

cados externos e, naturalmente, como não podia deixar de 

ser, reforçar as exportações e os processos de internacionali-

zação das empresas da região de Setúbal (isto é, das vossas 

empresas!). 

Fazemos isso partilhando com todos a experiência dos que 

vivem diariamente as dificuldades de entrada nestes merca-

dos, que sabem como as ultrapassar e a melhor forma de as 

abordar. Queremos, com isto, estimular mais empresários 

portugueses a internacionalizarem-se, a correrem riscos e a 

aspirar a vencer neste mundo global e altamente competiti-

vo.  

Que não haja dúvidas: empresários mais bem preparados, 

têm uma maior probabilidade de sucesso neste mercado glo-

bal, altamente competitivo e em que apenas os melhores 

conseguem manter-se ativos.  
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Senhoras e Senhores, 

Eu estou optimista para o futuro das nossas empresas, para o 

futuro do nosso país, para o futuro de todos nós. 

Mas para isso, e apesar dos resultados muito positivos já al-

cançados, não podemos baixar os braços. Temos de continuar 

a trabalhar para consolidarmos a nossa atuação nos países 

onde já estamos presentes e para encontrar oportunidades 

de negócio em novos mercados. Para tornar sustentável o 

nosso desenvolvimento é preciso continuar a ampliar a inter-

nacionalização – e muito, apesar do sucesso dos últimos 

anos.  

Esta é uma missão da AICEP e é para isso que aqui estamos 

convosco. Tal como é para isso que estamos a ampliar a nos-

sa presença em mais mercados, com o objectivo de cobrir-

mos 66 mercados até ao final de 2016, o que compara com os 

53 do início de 2015. Este objetivo está já cumprido na sua 

maior parte, o que irá permitir acompanhar melhor as em-
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presas portuguesas nos seus processos de internacionaliza-

ção, uma função fundamental (core) da AICEP. 

Se me permitem, gostaria de terminar agradecendo a todos 

os que nos apoiaram na realização desta edição do Roadshow 

Portugal Global, nomeadamente, a Câmara Municipal de Se-

túbal, a AICEP Global Parques, a todos os oradores convida-

dos, ao Banco Milleninum bcp, às nossas empresas testemu-

nho e à DOCAPESCA que nos trouxe os seus produtos para 

degustação. Também, claro, ao nosso parceiro de media, ao 

longo destas iniciativas, o Jornal de Negócios. E à fantástica 

equipa da AICEP, responsável por concretizar todas estas edi-

ções do Roadshow. Sem todos Vós, nada disto teria sido pos-

sível!... 

É também devido um especial agradecimento e uma mensa-

gem a todos os empresários que estão aqui hoje presentes: a 

AICEP está muito empenhada em Vos apoiar e ajudar na in-

ternacionalização das Vossas empresas. O Vosso sucesso é o 

sucesso do País, é o nosso sucesso. 
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Em tudo o que pudermos ajudar, contem connosco. 

Espero que este dia seja muito proveitoso para todos!... 

Muito obrigado pela vossa atenção.  


