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Distintos representantes das Câmaras Económicas e Empre-

sariais da Diáspora Portuguesa, 

Caríssimos convidados, 

Antes de mais uma palavra de agradecimento pelo convite 

dirigido à AICEP para participar no que é já o V Encontro Anu-

al das Camaras de Comércio Portuguesas. Este ano de volta a 

casa, a Portugal, um país com significativas e crescentes rela-

ções económicas com o Mundo, para o que todos vós, o Mi-

nistério dos Negócios Estrangeiros e a AICEP muito têm dedi-

cado uma especial atenção. É a diplomacia económica a tra-

balhar por um Portugal melhor, um Portugal de oportunida-

des, um Portugal de crescimento. 

E a verdade é que, hoje, já são mais de 40 mil as empresas 

portuguesas exportadoras. E também é verdade que em 

2015, as exportações portuguesas de bens e serviços repre-

sentaram já mais de 40% do PIB, uma subida de mais de mais 

de 10 pontos percentuais face aos tradicionais 28% a 30% 

que se verificaram até 2010. 
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Ao mesmo tempo, verificou-se uma maior diversificação dos 

mercados – isto é, a procura de novos destinos. Ou seja, es-

tamos a exportar cada vez mais e para um número cada vez 

maior de mercados – o que prova que o made in Portugal é 

hoje um ativo reconhecido internacionalmente e, muito im-

portante, que acrescenta valor, uma situação que, há alguns 

anos, não se verificava. 

Portanto, a margem de progressão tem sido grande, mas 

acredito que todos queremos (muitas) mais empresas portu-

guesas a exportarem para o Mundo, a venderem mais produ-

tos e serviços nos mercados, a criarem mais valor para Portu-

gal.  

Para isso temos de redobrar os nossos esforços, para conti-

nuarmos a melhorar a comparação da nossa internacionaliza-

ção com a dos nossos congéneres europeus!... Temos de con-

tinuar a trabalhar para consolidarmos a nossa atuação nos 

países onde já estamos presentes e para encontrar oportuni-

dades de negócio em novos mercados – e é isso que a AICEP 

tem vindo a fazer, e continuará a fazer até ao final de 2016, 
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ampliando o acompanhamento para um total de 66 merca-

dos. Estamos já presentes em todos os países da CPLP; esta-

mos presentes em países de rápido crescimento, geradores 

de boas oportunidades; e reforçamos a presença em merca-

dos que os dados mostram serem relevantes. E para susten-

tar a crescente internacionalização, estamos igualmente a 

dedicar uma atenção adicional à captação de investimento 

estrangeiro.  

E foi neste mesmo sentido que decidimos avançar com a cria-

ção da rede de especialistas na captação de investimento es-

trangeiro a que chamámos de FDI Scouts e que irá focar-se 

em 3 áreas geográficas: América do Norte (Canadá e Estados 

Unidos), Europa (Alemanha, Benelux, França, Itália, Reino 

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

assim, focar os nossos esforços nas economias com maior re-

levância ao nível do investimento estrangeiro mundial, nas 

quais, apesar de já investirem em Portugal, o potencial de 

crescimento é muito relevante. 
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Esta nova equipa da AICEP, trabalhando em conjunto com a 

rede diplomática portuguesa e as nossas Câmaras de Comér-

cio, atuará certamente como catalisador de mais investimen-

to para Portugal, intensificando o já crescente apetite das 

empresas estrangeiras pelo nosso país. E se muitas das gran-

des multinacionais já estão presentes no nosso mercado, isso 

significa que, para além de termos todos feitos um bom tra-

balho, Portugal detém as condições favoráveis para as em-

presas decidirem localizar os seus novos investimentos no 

nosso país.  

Isto porque, na nossa competitividade e atratividade, o traba-

lho de casa que tem sido feito em Portugal – pelos Portugue-

ses – tem sido, e continuará a ser, um aliado imprescindível 

para mostrar como o nosso País pode ser, hoje, um destino 

de eleição de investimento. Nos últimos anos tem-se assisti-

do a uma transformação que, creio, posso rotular como es-

trutural da economia portuguesa. Portugal reconquistou a 

sua credibilidade internacional e é hoje um país de confiança 

e gerador de oportunidades. Com melhores condições de fi-
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nanciamento, com contas públicas mais equilibradas, contas 

externas excedentárias, e mais estabilidade financeira.  

E nunca é demais relembrar que a nossa economia se tem 

vindo a tornar mais competitiva: 

Portugal ocupa hoje a 23ª posição no ranking de competitivi-

dade Doing Business 2015, entre 189 países – à frente de 

França, Espanha, Itália, Holanda ou Polónia, por exemplo. 

E, noutro relevante ranking de competitividade, do Institute 

for Management Development, Portugal subiu em dois anos 

consecutivos, de 2013 para 2015, ocupando hoje a 36ª posi-

ção.  

Por último, mas não menos relevante, o World Economic Fo-

rum coloca Portugal como o 38º país mais competitivo do 

mundo (de um total de 144 países analisados). 

Várias são as razões que explicam esta evolução. Referindo-

me apenas a algumas como, por exemplo, o facto de termos 

convergido para a média da OCDE no que concerne à flexibi-

lidade do mercado de trabalho; de a economia portuguesa 
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ser hoje a décima menos restritiva da UE-28, no que diz res-

peito à Regulação do Mercado de Produtos; foi iniciada uma 

reforma do sistema judicial que fará com que a nossa justiça 

seja mais célere e mais confiável no futuro pelos investidores; 

e têm sido dados passos importantes na desburocratização 

das Administrações Públicas – como prova o facto de os da-

dos comparáveis do Banco Mundial revelarem que, em mé-

dia, abrir uma empresa em Portugal demora cerca de 2 dias e 

meio, sendo que apenas é necessário um procedimento para 

se registar uma propriedade. 

A somar a isto tudo, Portugal é um país que oferece um sis-

tema científico e universitário de qualidade, redes de infraes-

truturas de telecomunicações e logística de topo, e uma am-

pla gama de fornecedores e empresas de referência. 

Em suma, Portugal é hoje um País mais competitivo, mais 

sustentável e mais integrado na economia global.  

Senhoras e Senhores, 
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A Diáspora, de que os Senhores são líderes, e digníssimos re-

presentantes, pode e deve ser um elemento catalisador da 

captação/retenção de investimento e da internacionalização 

das empresas portuguesas. 

É, assim, com muita honra, e como anunciei no ano passado, 

que a AICEP apoia a atribuição do prémios para as Câmaras 

de Comércio Portuguesas que mais se destacaram nestas du-

as tão importantes missões, o que acontecerá no jan-

tar/cerimónia de logo à noite (PS: como ainda não foram en-

tregues nem foi dito publicamente que prémios serão atribuí-

dos, deixaria assim. Após o jantar será atribuído o prémio CC 

do ano, CC revelação e serão dadas 7 menções honrosas. 

Venceu França. Revelação é Republica Dominicana. As men-

ções honrosas foram para Brasil Minas Gerais, São Paulo, Chi-

le, Associação Jovens Empresários Portugal-China, Marrocos, 

Polónia e Reino Unido). 

Queremos que as Comunidades Portuguesas no Estrangeiro, 

constituídas por tantos empresários de sucesso, se possam 
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aproximar do nosso País, possam investir em Portugal e pos-

sam 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.  

Nós contamos convosco. E os Senhores sabem também que 

podem contar connosco. Se remarmos para o mesmo lado, 

na mesma direção, ficaremos todos a ganhar. Tenho a certeza 

que é isso que, no futuro, ainda vai acontecer a uma escala 

maior do que já hoje acontece. 

Muito obrigado pela vossa atenção.  


