
 

REQUERIMENTO 

Audição do Presidente recém-reconduzido da AICEP para apresentação do Plano Estratégico para 

o triénio 2020-2022 

 

Sendo a AICEP uma entidade pública vocacionada para o desenvolvimento de um ambiente de 

negócios competitivo que contribua para a globalização da economia portuguesa, tendo em conta as 

atuais circunstâncias nacionais e globais de pandemia e os seus efeitos que tem tido na economia, é 

vital que um organismo público com este propósito tenha uma intervenção de apoio às empresas 

portuguesas para a sua afirmação internacional, como de atração de investimento estrangeiro no 

nosso país. 

 

O enquadramento previsto para o Plano Estratégico 2017-2019 da AICEP já não é o mesmo, sendo 

necessário e urgente um novo planeamento para os próximos anos, que seja eficaz nas necessidades 

atuais das empresas portuguesas e na afirmação e promoção da imagem de Portugal. 

 

A 23 de julho de 2020, o Conselho de Ministros aprovou, na generalidade, o Programa 

Internacionalizar 2030, – no seguimento do Programa Internacionalizar aprovado pelo Governo 

anterior – que estabelece as prioridades para a internacionalização da economia portuguesa, através 

do aumento das exportações de bens e serviços e do incremento do número de exportadores, da 

diversificação de mercados de exportação, do aumento do volume de investimento direto estrangeiro 

(IDE), do fortalecimento do investimento direto português no estrangeiro (IDPE) e do acréscimo do 

valor acrescentado nacional (VAB). 

Tendo sido já apresentado o Programa Internacionalizar 2030 em sede de Assembleia da República, 

no passado dia 7 de outubro de 2020, é fundamental para perceber como tem sido a atuação do 

Governo no apoio necessário às exportações portuguesas e como estará refletido no novo mandato e 

no Plano Estratégico da AICEP para o próximo triénio. 

 

No seguimento da publicação do Despacho n.º 12638-A/2020, de 23 de dezembro, que nomeia o 

presidente e os vogais executivos do conselho de administração da Agência para o Investimento e 

Comércio Externo de Portugal, E. P. E. para o mandato 2020-2022, o Grupo Parlamentar do PSD vem 

requerer a audição do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Luís Filipe de Castro Henriques, 



reconduzido no cargo, no sentido que possa ser apresentado, aos deputados desta Comissão, o Plano 

Estratégico da AICEP para o triénio 2020-2022. 

 

Solicita-se que a audição seja articulada com a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e 

Habitação, não obstante requerer-se que se realize em sede de Comissão de Negócios Estrangeiros e 

Comunidades Portuguesas. 

 

Palácio de São Bento, 14 de janeiro de 2021 

 

Os deputados do PSD, 

Catarina Rocha Ferreira 

Nuno Miguel Carvalho 

Eduardo Teixeira 

Carlos Gonçalves 

Ilídia Quadrado 

Isabel Meirelles 

Carla Madureira 

Mónica Quintela 

Paulo Rios de Oliveira 

 


