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AICEP cria prémio dirigido às Câmaras de Comércio Bilaterais 

  

Lisboa, 27 de abril de 2015. O Presidente da AICEP anunciou hoje, em Nova York, 

a criação de um Prémio Anual dirigido às Câmaras de Comércio Bilaterais. 

 

Miguel Frasquilho, que discursava na IV Reunião Anual das Câmaras de Comércio 

Portuguesas (intervenção em anexo), anunciou que a AICEP irá iniciar, em 2016,  “e 

em conjunto com a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a realização de 

uma Gala Anual que se destinará a premiar as Câmaras de Comércio Bilaterais 

radicadas no estrangeiro (focadas nas relações económicas entre o País onde 

se situam, e Portugal) que mais se destaquem na captação/retenção de 

investimento e na internacionalização das empresas portuguesas.” 

 

A primeira edição desta Gala terá lugar durante o primeiro trimestre de 2016, incidirá 

sobre o ano de 2015 e até ao fim do primeiro semestre deste ano, todas as Câmaras 

de Comércio Portuguesas serão contactas de forma a serem criadas as condições 

necessárias para a implementação deste prémio. 

 

Miguel Frasquilho afirma que esta “é uma forma de reconhecer o trabalho 

desempenhado pelas nossas Câmaras de Comércio e que se pretende, possa vir 

a dinamizar ainda mais as relações de Portugal com o Mundo, tanto na vertente 

de internacionalização como na de captação e retenção de investimento.” 

 

O Presidente da AICEP espera “que as Comunidades Portuguesas no Estrangeiro, 

constituídas por tantos empresários de sucesso, se possam aproximar do nosso 

País, possam investir em Portugal e possam adquirir os nossos bens e serviços! 

E que, nos países onde vivem e trabalham, deem a conhecer melhor o nosso 

país, divulguem as nossas potencialidades, as nossas riquezas históricas e 

culturais, as nossas belezas e a qualidade dos nossos produtos e serviços, de 

molde a que outros, de outras comunidades e países, também o possam fazer.” 
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