
 
 

 
 
 

 

 
 
 

MIGUEL FRASQUILHO 
VISITA A VOLKSWAGEN AUTOEUROPA 

E REALÇA O PAPEL DAS PARCERIAS EMPRESARIAIS 
 
  
O Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho, visitou esta manhã as instalações da 
Volkswagen Autoeuropa e o Centro de Formação Dual, inserindo-se esta visita 
na estratégia de proximidade às empresas definida por este responsável como 
um dos vectores de actuação da Agência.  
 
A Volkswagen Autoeuropa é uma referência incontornável em matéria de investimento 
direto estrangeiro de grande sucesso, demonstrando que Portugal dispõe de 
condições atrativas para a instalação de grandes grupos empresariais. A demonstrar a 
confiança do Grupo Wolkswagen em Portugal está o recente investimento de EUR 677 
milhões, a realizar até 2019. 
 
Durante a visita, o presidente da AICEP, realçou o  importante papel que a 
Volkswagen Autoeuropa teve e tem na criação do cluster automóvel nacional e na 
respetiva rede de PME fornecedoras de componentes para a indústria automóvel, as 
quais “ incentivadas pela instalação de um grande player mundial do setor, investiram, 
criaram emprego, geraram riqueza, aumentaram o consumo, potenciando um ciclo 
virtuoso de crescimento com impacto reconhecido não apenas no setor automóvel 
mas nos restantes setores da economia, desde o imobiliário aos serviços.” 
 
Em média, cada novo posto de trabalho na Autoeuropa implica a criação de 3 novos 
postos de trabalho na rede de empresas fornecedoras, o que evidencia o efeito 
multiplicador que a fábrica de Palmela tem no desenvolvimento da região e na 
economia portuguesa. 

De referir que foi no encontro de rede de fornecedores “Parcerias Competitivas para o 
Sucesso”, organizado em Abril passado pela Volkswagen Autoeuropa, em conjunto 
com a aicep Portugal Global, com o objectivo de levar as PME portuguesas a serem 
potenciais fornecedoras do Grupo e da indústria automóvel em geral, que Miguel 
Frasquilho fez a primeira intervenção pública enquanto presidente da AICEP. 
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