
 
 

 Page 1 
INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO AIP, TAMBÉM EM REPRESENTAÇÃO DA AIP-CCI, COMENDADOR JORGE ROCHA 
DE MATOS, POR OCASIÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DO PORTUGAL EXPORTADOR 2012  
CCL_21Novembro 2012 

 

INTERVENÇÃO DO PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO AIP, 
TAMBÉM EM REPRESENTAÇÃO DA AIP-CCI, 
COMENDADOR JORGE ROCHA DE MATOS,  

POR OCASIÃO DA SESSÃO DE ABERTURA DO PORTUGAL 
EXPORTADOR 2012 

 
 

Senhor Presidente da AICEP 
 
Senhor Administrador do BES 
 
Senhor Presidente da Direção da AIP-CCI 
 
Senhores Embaixadores 
 
Senhores Empresários 
 
Minhas Senhoras e meus Senhores 
 
Permitam-me, neste ato de abertura do “Portugal 

Exportador 2012”, que, em meu nome e do meu 

colega Presidente da direção da AIP-CCI, Dr. José 

Eduardo Carvalho, as minhas primeiras palavras 

sejam de boas vindas e de agradecimento,  cuja 
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presença muito nos honra e incentiva; também um 

agradecimento muito especial aos nossos parceiros 

e coorganizadores, nomeadamente ao presidente  

AICEP Portugal também em representação de S.E o 

Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e ao 

BES - Banco Espírito Santo; agradecimentos 

naturalmente extensivos a todos os participantes, 

apoiantes, patrocinadores, colaboradores das 

instituições organizadoras que nas suas diferentes 

qualidades viabilizaram esta iniciativa. 

 

É nossa convicção que o “Portugal Exportador 

2012” se traduz numa importante proposta de 

valor para as empresas, e muito particularmente 

para as PME, além de que vai ser uma iniciativa 

mobilizadora e com um elevado alcance 

estratégico. 
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Em primeiro lugar, uma importante proposta de 

valor para as empresas e muito particularmente 

para as PME, porque lhes possibilita num só dia e 

num único local, acederem às principais fontes de 

informação, aos principais instrumentos e aos mais 

importantes agentes públicos e privados 

relacionados com o processo de 

internacionalização, especialmente a exportação. 

Incluem-se um vasto conjunto de realizações: 

 15 workshops paralelos que tratam de 

mercados muito diversificados, da Ásia, da 

Europa, da África, do Médio Oriente, da 

América Latina, América do Norte; 

 Também workshops temáticos relacionados 

com parcerias estratégicas, 
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Alimentária&Horespo, o Papel da Associações 

Empresariais no Apoio à internacionalização; 

 Cerca de 34 cafés temáticos, durante os quais 

os empresários poderão conhecer 

oportunidades de negócio em diferentes 

mercados de diversificação directos e 

bastantes outros indiretamente; 

 Ainda momentos de informação, consultoria, 

networking, análise de mercados e encontros 

bilaterais, podendo os empresários presentes 

reunir com as várias entidades e conhecer as 

iniciativas orientadas para a 

internacionalização que as Associações 

Empresariais, em parceria com a 

Administração e Instituições, nomeadamente a 

AICEP, têm ao seu dispor.  
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Em 2º lugar, é por ventura a iniciativa mais 

mobilizadora que sobre o tema da 

internacionalização e exportação, se faz em 

Portugal, com uma adesão crescente das empresas 

e de entidades facilitadoras. Este ano o Portugal 

Exportador  conta com a adesão expressiva de cerca 

de 1500 empresas, ultrapassando 

significativamente as edições anteriores, além de 

que envolve um vastíssimo número de entidades 

públicas e privadas de que se destacam, entre 

outras, a presença de 46 Embaixadas, 15 Câmaras 

de Comercio Bilaterais, 12 Associações 

Empresariais, a Casa da América Latina, uma 

delegação de Moçambique, os patrocinadores e 

muitas empresas prestadoras de serviços.  
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Em 3º lugar, esta iniciativa tem um elevado alcance 

estratégico, porque se centra naquele que é o 

principal desígnio para a economia portuguesa, o de 

“alargar e enriquecer a carteira de atividades 

exportadoras que permitem a Portugal afirma-se no 

contexto da globalização”. É um caminho difícil, 

exigente, que obriga a romper definitivamente com 

a visão retangular que alguns ainda têm sobre o 

país e sair do nosso espaço de conforto, mas é o 

único que confere sustentabilidade e dinâmica de 

crescimento à economia portuguesa, exportando 

mais e melhor. Os empresários estão a demonstrar 

que querem e são capazes de trilhar este caminho, 

como aliás o atesta o facto das exportações se 

revelarem a única varável dinâmica no PIB, nos 

últimos anos. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Exportar mais e melhor é o motivo que nos mobiliza 

e nos trás aqui, hoje. Temos a consciência que isso é 

crucial para a economia portuguesa. Mas, para o 

conseguir numa escala claramente superior à atual, 

trazendo para o terreno da exportação uma faixa 

significativamente acrescida das PME, são também 

fundamentais políticas de apoio ao 

redimensionamento empresarial e à economia, 

assim como a melhoria do acesso ao crédito, a 

criação de espaços de cooperação estratégica entre 

as empresas, os centros de saber e os poderes 

públicos, o reforço das redes de conhecimento e 

das parcerias atinentes aos mercados, o reforço, 

onde se afigure necessário, dos mecanismos de 

diplomacia económica, entre outros.  
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Mobilizar vontades, inteligências e capacidades 

para exportar mais e melhor, e sobretudo unir 

esforços num espírito de parceria entre as 

empresas e as autoridades públicas, as suas 

associações empresariais de referência, as 

universidades e outros centros de saber, é a 

mensagem central que pretendo transmitir e que 

mais se coaduna com o Portugal Exportador 2012. 

 

Jorge Rocha de Matos  


