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Principais resultados da internacionalização da 

economia nacional e impacto gerado pelas 

empresas apoiadas no QREN

Principais resultados na captação de investimento 

via AICEP e resumo dos projetos em pipeline

Principais pontos do Plano Estratégico da AICEP
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LINHAS ESTRATÉGICAS DEFINIDAS
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Objetivos da AICEP

Enfocar e reforçar a 

rede para melhor 

servir as empresas 

nos mercados

Melhorar o nível de serviço 

e alargar a base de 

empresas apoiadas pela 

AICEP via revisão do modelo 

de serviço e reforço dos 

canais digitais

Dinamizar as 

exportações / internacionalização 

das empresas portuguesas

Atrair 

investimento e fomentar o 

re-investimento em Portugal

I II III

Fortalecer e alargar a 

oferta de produtos e 

serviços da AICEP

IV

Reforçar capacidades internas da AICEP:

- Implementar sistema de gestão do conhecimento

- Rever e ajustar modelo organizativo



Manter exportações na rota de 

crescimento, para atingir peso de 50% do 

PIB entre 2020-25

Reforçar proximidade e apoio às 

empresas, em particular às PMEs

Fomentar crescimento de ecossistema 

orientado para o mercado internacional

EXPORTAR +

INVESTIR +

VALORIZAR 

MARCA 

PORTUGAL

DIGITALIZAR 

PARA O FUTURO

Objetivos Principais medidas

 Aposta na capacitação e formação de 

valor acrescentado, com foco nas 

PME

 Consolidação do modelo comercial 

por setor

 Reativação de Conselho Consultivo 

da AICEP

 Reforço da presença em mercados 

core

 Aumento da rede de Scouts

 Realização de missões de captação 

de investimento específicas

 Programa de cross-selling

 Valorização da CPLP

 Transformação digital da AICEP, 

incluindo a disponibilização de novos 

serviços e novas plataformas para as 

Exportações e o Investimento

PRINCIPAIS OBJETIVOS E MEDIDAS DO PLANO

Captar Investimento em linha com 

histórico recente

Potenciar captura de IDE via maior 

enfoque da Rede externa e rede de Scouts

Continuar a promover a imagem de 

Portugal e fortalecer proposta de valor 

de Portugal dentro da CPLP para 

investidores

Simplificar relação e processo de 

interação das empresas com a AICEP via 

aposta digital
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Disclaimer

This document is provided for informational purposes only. All information contained in this document was compiled in

good faith by AICEP using sources of public information considered reliable, although its accuracy cannot be

guaranteed. It partially reflects but does not disclose completely nor substitute knowledge of the full legislation

governing incentives in Portugal. AICEP is available to assess specific business plans and to determine how specific

investments may qualify for incentives packages and what, if any, type of packages may be applicable to the

investment. The dissemination or copy, in total or in part, of this document is not allowed without permission.


