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Roadshow Portugal Global 

AICEP junto das empresas no Algarve 

 

Lisboa, 26 de abril de 2015. O Roadshow Portugal Global estará, amanhã, quarta-

feira, dia 27 de maio, no Algarve. 

 

Depois do sucesso verificado nas primeiras oito sessões (Leiria, Braga, Coimbra, 

Guarda, Aveiro, Viseu, Bragança e Ponta Delgada), onde mobilizou mais de 1.150 

pessoas que assistiram a apresentações sobre vários mercados e setores de atividade, 

o Roadshow Portugal Global chega agora junto das empresas da região do 

Algarve e identifica oportunidades para o desenvolvimento de negócios na 

Alemanha. 

 

A Alemanha é o segundo principal mercado das exportações de bens portuguesas e 

representa 13% das exportações portuguesas. 

 

A participação  de empresas portuguesas em feiras de comércio na Alemanha tem 

vindo a crescer de forma notável, em qualidade e número. Também o número de 

empresas a exportar para este mercado subiu de 1.849 em 2009 para mais de 3.000 

em 2014. 

 

Dada a importância da economia alemã e fruto de ser uma das economias mais 

abertas do mundo, existem oportunidades em praticamente todos os setores de 

atividade. O setor dos bens alimentares e bebidas beneficiou em 2015 de uma forte 

componente promocional na Alemanha dado que Portugal foi o país parceiro da “Fruit 

Logistica” – a maior feira de frutas e legumes do mundo. 

 

O exigente mercado alemão aprecia igualmente a qualidade dos nossos serviços, 

onde o Turismo tem um lugar de destaque. Em Faro, será assim dada atenção aos 

setores de produtos alimentares e turismo, propondo pistas para uma abordagem ao 

mercado das empresas portuguesas da região. 
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Esta sessão conta com o representante da AICEP na Alemanha e haverá ainda 

intervenção de empresas-testemunho, que partilharão a sua experiência com o 

mercado. 

 

Num momento em que as exportações portuguesas continuam a apresentar 

resultados positivos e a demonstrar grande dinamismo, a AICEP lançou em Setembro 

de 2014 a iniciativa Roadshow Portugal Global que percorre o País durante um ano.  

 

Objectivo: que o caminho das exportações seja cada vez mais uma realidade que 

contribua, em definitivo, para uma estratégia de internacionalização sustentável. Esta 

é uma mudança de mentalidades que levará à transformação que se pretende 

estrutural da economia Nacional. Criando riqueza e emprego. 

 

Focado nas exportações e na internacionalização da economia Nacional, o Roadshow 

Portugal Global pretende ajudar as empresas portuguesas a crescer ainda mais na 

competitiva economia mundial identificando oportunidades em várias regiões do 

Mundo. 

 

Proximidade, envolvimento e conhecimento para atingir melhores resultados. Esta 

iniciativa aproxima a AICEP das empresas e da economia real envolvendo os vários 

organismos e instituições fornecendo conhecimento de vários mercados e dando a 

conhecer oportunidades de negócio para as empresas portuguesas. 

 

 

Local: AUDITÓRIO NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve (LOULÉ) 

 

Hora: 09 h 
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