
Roadshow Portugal Global amanhã em Leiria 

Mais de duas mil empresas participaram entre 2014 e 2016 

  

Lisboa, 16 de novembro de 2016. O Roadshow Portugal Global da AICEP encerra amanhã, em 

Leiria, depois de duas edições dedicadas a incentivar as exportações de Norte a Sul do país, 

onde participaram mais de duas mil empresas. A última sessão vai decorrer na NERLEI - 

Associação Empresarial da Região de Leiria, onde vão estar em destaque quatro mercados: 

EUA, Irão, Colômbia e Reino Unido.   

Durante os últimos dois anos o Roadshow Portugal Global percorreu 16 cidades, levando 
conhecimento às empresas, numa iniciativa de aproximação da Agência ao tecido empresarial 
português e às suas regiões, com o objetivo de incentivar a exportação e promover a 
internacionalização destas empresas.  

 
A edição de 2016 foi dedicada ao tema “Cooperação e Coopetição – chave para o sucesso nos 

Mercados Externos”, uma abordagem estratégica de organização das empresas em rede para 

ganhar escala, que a AICEP ilustra com a promoção de sessões de networking entre as 

empresas e com os Delegados da AICEP dos diferentes mercados abordados. 

“Esta última sessão do nosso Roadshow Portugal Global é o fim de uma caminhada que tocou 

em todos os distritos de Portugal continental e das ilhas e cumpriu largamente os seus 

objetivos: aproximar ainda mais a AICEP das regiões e das empresas, apresentar propostas de 

valor de internacionalização adaptadas às regiões e incentivar as exportações nacionais. 

Ganham as empresas portuguesas, ganha a nossa economia e é para isso que a AICEP 

trabalha”, afirma o Presidente da AICEP, Miguel Frasquilho.    

O Roadshow Portugal Global abordou 24 mercados, passou por 16 cidades e teve a 

participação de mais de duas mil empresas sempre com a missão de reforçar a 

competitividade da economia portuguesa nos mercados externos.  

Programa: 

http://www.portugalglobal.pt/PT/RoadShow/Paginas/RoadshowPortugalglobal2016Leiria.aspx  

Local: Leiria, NERLEI - Associação Empresarial da Região de Leiria  

Hora: 9h00  
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