
 
Roadshow Portugal Global em Bragança 

 
AICEP junto das empresas do distrito de Bragança 

 
A iniciativa da AICEP, Roadshow Portugal Global, estará quarta-feira, dia 15 de abril 
em Bragança. (programa completo em anexo) 
 
Este projeto pretende dar maior expressão ao desígnio nacional que tem em vista o 
aumento das exportações e da internacionalização da economia portuguesa, na senda 
das iniciativas que a aicep Portugal Global leva a cabo no apoio às empresas 
Portuguesas neste caminho. 
 
Depois do sucesso verificado nas primeiras seis sessões (Leiria, Braga, Coimbra, 
Guarda, Aveiro e Viseu) onde mobilizou mais de 1.000 pessoas que assistiram a 
apresentações sobre vários mercados e setores de atividade, o Roadshow Portugal 
Global chega agora junto das empresas do distrito de Bragança e identifica 
oportunidades para o desenvolvimento de negócios no mercado espanhol.  
 
Miguel Frasquilho, Presidente da AICEP, afirma que Espanha “continua a ser um Pais 
primordial para as empresas portuguesas.” Miguel Frasquilho considera “que a recuperação 
económica do mercado espanhol abre novas possibilidades para as empresas portuguesas em 
praticamente todos os setores de atividade. E este relacionamento foi reforçado mesmo em 
momentos menos favoráveis, tendo-se mesmo observado um aumento significativo do número 
de exportadores nacionais, que passaram de mais de 3.300 em 2009 para quase 5.300 em 
2013, de acordo com o INE.” Assim, considera Miguel Frasquilho “a dimensão do mercado 
espanhol, a existência de inúmeros clientes potenciais e a possibilidade de estabelecimento de 
parceiras são fatores a considerar e a explorar pelas empresas portuguesas.”  
 
Tendo por base este contexto, a AICEP irá apresentar em Bragança as principais tendências do 
mercado e as oportunidades existentes para as empresas da Região. 

 
A AICEP aproveita ainda o Roadshow em Bragança para realizar uma sessão de 
esclarecimento sobre os programas de apoio à internacionalização no âmbito do 
“Portugal 2020”. 
 
Local: AUDITÓRIO NERBA – Núcleo Empresarial da Região de Bragança 
Hora: 09h 
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