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Senhor presidente da AICEP 
Senhor presidente dos conselheiros do comércio externo da França, 
Senhor presidente da câmara de comércio luso-francesa, 
Exmos. painelistas e intervenientes, 
Ilustres convidados, 
Minhas senhoras, meus senhores, 
 
 
Sejam todos bem-vindos. Agradeço por serem tantos a estar presentes. 
 
Esta conferência resulta de uma iniciativa conjunta da equipa França: 
Embaixada, CCEF, CCILF, Ubifrance, o que reflecte o sentido de parceria entre 
todos os actores públicos e privados que é, mais do que nunca, indispensável. 
  
Quando o conceito deste evento germinou, tínhamos uma preocupação: mostrar 
que a presença económica francesa em Portugal é vantajosa para ambos os 
países, que se trata de uma abordagem em que todos ficam a ganhar – o que 
chamamos em franglês : “gagnant-gagnant”. 
 
Fixámo-nos três objectivos: 
 
Primeiro - era necessário estar mais informado e saber comunicar. A França é 
um dos principais parceiros económicos de Portugal. Sabe-se que é o terceiro 
cliente e o terceiro fornecedor de Portugal. Já o facto de se tratar também de um 
dos principais investidores estrangeiros em Portugal, é menos conhecido. Em 
2011 foi, em termos líquidos, o segundo (o primeiro, se excluirmos os Países 
Baixos que são, de alguma forma, um caso à parte).  
 
Existem mais de 300 empresas francesas aqui instaladas no país, em muitos 
casos desde há muito tempo, e em imensos sectores de actividade. Conhecer 
melhor esta realidade, em profundidade e diversidade, foi o que nos levou a 
encomendar o estudo a uma equipa muito competente da Universidade Nova. 
Dá-lo a conhecer e debater sobre os seus resultados, é o que vamos fazer hoje. 
 
Segundo - oferecer às empresas francesas uma oportunidade para trocarem as 
suas experiências, exprimirem as suas visões, projectos e expectativas. Por isso, 
era importante haver um debate entre elas, entre vós, e pedir a três empresários 



que partilhassem connosco as suas experiências, diferentes mas 
complementares, e as suas reflexões, e que dessem sugestões.  
 
Terceiro - era muito oportuno que, agora que Portugal está a atravessar um 
momento muito difícil da sua história, esta conferência proporcionasse um 
diálogo entre o mundo empresarial e os investidores de um país amigo e 
parceiro, e os responsáveis públicos portugueses. A presença hoje da AICEP e 
de vários ministérios e instituições, as intervenções do Dr. Pedro Reis e do 
Ministro dos negócios estrangeiros, Dr. Paulo Portas, mostram que as nossas 
sugestões foram ouvidas. As empresas francesas, que têm uma visão positiva e 
confiante, desejariam, no entanto, que as condições para fazer negócio 
melhorassem. 
 
Isto leva-me a fazer uma observação mais ampla. Nós, países da UE e, em 
especial, da zona euro, temos destinos interdependentes. O sucesso de Portugal 
será um sucesso comum. Portanto, é assim que devemos encarar o reforço do 
investimento francês em Portugal. Uma empresa francesa bem sucedida em 
Portugal beneficia o país da mesma maneira que se fortalece ela própria em 
França. É aquilo a que chamamos o “gagnant-gagnant”. E, ainda mais, quando 
as empresas francesas tiram partido de Portugal como “plataforma para chegar 
mais longe”, que é o mote desta nossa conferência. 
 
O estudo demostra que as empresas francesas poderiam fazer mais neste sentido, 
em prol do seu desenvolvimento internacional, na Europa, obviamente, porque 
ser este o nosso espaço natural, e fora da Europa, porque é preciso ir à conquista 
dos mercados emergentes, em África, na Ásia, nas Américas. Portugal, que 
iniciou a primeira globalização e que é uma “varandinha debruçada sobre o 
infinito”, como dizia Eugénio d’Ors (um Espanhol!), serviu de trampolim para 
descobrir e explorar novos mundos e, agora, terá de regressar à sua vocação 
original. E as empresas francesas têm que o acompanhar! 
 
Finalmente, agradeço muito a todos aqueles que contribuíram para a 
organização deste evento. 
 
Exprimo, em nome da equipa França, os nossos agradecimentos à Caixa Geral 
de Depósitos pelo seu patrocínio e por nos receber neste famoso espaço da 
Culturgest. Agradeço também Cunha Vaz e associados pela sua ajuda. 
 
Desejo-vos uma frutuosa conferência. 
 
 
 


