
 

 

  

Presidente da AICEP inicia amanhã Roadshow de (Re)Investimento 
 

  

Lisboa, 14 de janeiro de 2015. Tendo em consideração que só com mais e melhor investimento Portugal será 

capaz de sustentar um crescimento forte das exportações, como é desejável, a AICEP tem vindo a 

implementar um conjunto de medidas em prol da captação/retenção de investimento, onde se inclui o 

Roadshow de (Re)investimento que se inicia esta sexta-feira, dia 15 de janeiro.  

Todas as primeiras quintas-feiras de cada mês o Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, visitará empresas 

nacionais e estrangeiras (i) que tenham investido no passado recente, e que estejam a colher os frutos desse 

investimento nos seus processos de internacionalização, e/ou (ii) que estejam a investir/ponderar investir a 

breve prazo. O Roadshow, que arranca na Região Norte, percorre algumas dezenas de empresas de diversos 

sectores de atividade espalhadas pelo País, ao longo de 2016.  

Portugal tem vindo a mostrar ao mundo a capacidade inegável das empresas e dos empresários nacionais em 

competir com os melhores. As exportações portuguesas de bens e serviços superam hoje, pela primeira vez, os 

40% do PIB, uma subida na ordem dos 12 pontos percentuais face ao que se verificava em 2008. No entanto, e 

apesar dos resultados muito positivos já alcançados, há ainda um longo caminho a percorrer, de molde a que o 

País se consiga aproximar de alguns mercados europeus comparáveis, no que se refere ao peso das 

exportações no PIB.  

O Plano Estratégico da AICEP tem desenvolvido diferentes iniciativas de captação/retenção de investimento. É 

o caso do Roadshow de Investimento em 23 geografias selecionadas e da criação da equipa de FDI Scouts, 

especialistas na captação de investimento estrangeiro que acompanham 3 áreas geográficas específicas: 

América do Norte (Canadá e Estados Unidos), Europa (Alemanha, Benelux, Espanha, França, Itália, Reino Unido 

e Suíça) e Ásia (China, Coreia do Sul e Japão). 

Pese embora, em resultado da transformação da economia portuguesa e da melhoria da competitividade, os 

resultados ao nível do investimento já comecem a ser visíveis, é fundamental continuar a realçar a importância 

do investimento já realizado e estimular novo (re)investimento. Potenciar o investimento que permita 

incrementar a internacionalização da economia nacional é o caminho que poderá proporcionar um 

desenvolvimento sustentado e sustentável. 
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