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Miguel Frasquilho, presidente da AICEP, presidiu à cerimónia 

de abertura da delegação da AICEP em Seul 

 

Lisboa, 26 de outubro de 2015. A AICEP - Agência para o Investimento e Comércio 

Externo de Portugal abriu hoje a sua delegação em Seul, na Coreia do Sul. A 

cerimónia de abertura contou com a presença do presidente da AICEP que, depois de 

ter passado por Macau e Hong Kong, se deslocou a este mercado, no âmbito do 

Roadshow de Investimento. 

 

No discurso inaugural, Miguel Frasquilho realçou que “a abertura da delegação da 

AICEP em Seul representa um novo nível de relacionamento entre os dois países e 

um forte compromisso na promoção das relações económicas bilaterais entre Portugal 

e a República da Coreia”, tendo, na ocasião, convidado a KOTRA – Korea Trade-

Investment Promotion Agency, a tomar uma atitude de reciprocidade e a abrir também 

uma delegação em Lisboa.  

 

“A República da Coreia é a décima quinta maior economia do mundo e está entre as 

dez maiores países em termos de comércio global”, refere o presidente da AICEP, 

realçando que “as nossas relações económicas ainda são modestas (a República da 

Coreia foi apenas o 49º cliente de Portugal e o 26º fornecedor em 2014), havendo um 

grande potencial a explorar, e o papel das agências de comércio e investimento é 

fundamental. Precisamos de trabalhar muito para trazer os nossos empresários e 

encorajá-los a explorar as novas oportunidades de negócio e de parceria”, referiu 

Miguel Frasquilho. 

 

O Roadshow de Investimento da AICEP, enquadrado no Plano Estratégico 

apresentado por Miguel Frasquilho no final de 2014, tem vindo a percorrer várias 

geografias de forma a promover Portugal como um destino de oportunidades para o 

investimento estrangeiro. Neste âmbito, Miguel Frasquilho já reuniu com investidores 

em países como o Brasil, Japão, Inglaterra, do Médio Oriente, China, Estados Unidos 

e agora Macau, Hong Kong e Coreia do Sul. 
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