
 
 

 
 

 
 

 

ROADSHOW Portugal Global na Guarda 

Oportunidades de negócios em França 

  

O ROADSHOW Portugal Global vai à Guarda amanhã, dia 10 de dezembro, 

mostrar às empresas do Distrito como podem ampliar os seus negócios em vários 

sectores de actividade no mercado francês.  

E contará com a presença do presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, que fará 
uma intervenção sobre a internacionalização das empresas e da economia 
portuguesas. 
 

 

A França é o segundo principal mercado das exportações portuguesas. As nossas 

vendas cresceram mais de 20% entre 2010 e 2013 com um saldo a nosso favor na 

ordem dos 3,5 mil milhões de euros em 2013. Portugal exporta uma vasta gama de 

bens e serviços, dos bens alimentares e bebidas ao mobiliário, dos materiais de 

construção aos setores automóvel e aeronáutico, dos têxteis e calçado às 

máquinas e ferramentas. 

 

Muitas das quase 5.000 empresas portuguesas que exportam para França são 

originárias da Beira Interior e continuam a ser muitas e diversas as oportunidades 

existentes que importa aproveitar. Esta é também uma região que acolhe grandes 

projectos de investimento nacional e estrangeiro, dinamizadores da actividade 

internacional das empresas locais. 

  

A AICEP leva à Guarda o seu representante em França com o objetivo de 

transmitir o seu conhecimento sobre a melhor forma de serem bem sucedidas 

neste mercado. 

 

A Guarda é a quarta de 12 cidades que o ROADSHOW Portugal Global vai 

percorrer até setembro de 2015, numa iniciativa de proximidade, sem precedentes, 

levada a cabo pela Agência. 



 
 

  

 

 

 

Miguel Frasquilho, Presidente da AICEP, sublinha a importância desta iniciativa no 

sentido de “reforçar a proximidade com as empresas, estendendo as ações de 

sensibilização e informação sobre sectores, mercados e temáticas de comércio 

internacional a todo o território nacional, e adaptando-as, deste modo, às 

necessidades das empresas das cidades e regiões contempladas”.  

O Presidente da AICEP acentua que “esta é uma iniciativa orientada para a 

identificação e geração de oportunidades reais de negócio, que pretende dar um 

maior impulso às exportações e à internacionalização da economia portuguesa, e 

na qual muito apostamos.”  

 

O ROADSHOW conta com a participação de forças vivas das regiões, como 

municípios, diversas associações, entidades locais mais relevantes, e de 

responsáveis da Rede Externa da AICEP, que  se deslocarão a Portugal com o 

objetivo de partilhar a sua experiência e consolidar a proximidade às empresas, 

estando disponíveis para reuniões com as mesmas, durante a tarde do dia 25.  

  

Hora: 09:30h 

Local: Auditório NERGA, Parque Industrial, Lote 37, Guarda 

Programa 

 
 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/SaladeImprensa/Documents/ProgramaRoadshowGuarda.pdf

