
 

 

 

 

Comunicado de Imprensa 
  
  
A Embaixada de França em Portugal, a Secção Portuguesa dos Conselheiros do 
Comércio Externo de França e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa 
organizam pela quarta vez, uma conferência que tem por objetivo realçar a 
contribuição do investimento das empresas francesas na economia de Portugal 
em geral, ou seja, nas suas exportações, na inovação e no emprego. 

A Conferência terá lugar no dia 18 de Março, das 9h00 às 13h00, na 
Culturgest e reunirá decisores políticos e económicos franceses e portugueses. 

  
Esta 4ª. edição, dirigida à comunidade empresarial franco-portuguesa e à 
administração pública, terá como tema o “Contributo do Investimento Francês 
para o Crescimento Português” e contará com a presença do Ministro da 
Economia, Manuel Caldeira Cabral, do Ministro do Planeamento e das 
Infraestruturas, Pedro Marques, e do Secretário de Estado francês do Comércio 
Externo, da Promoção do Turismo e dos Franceses do Estrangeiro, Matthias 
Fekl. 
  
Com base na apresentação de um estudo, realizado pela Universidade Nova de 
Lisboa, o investimento francês em Portugal será abordado em todos os seus 
aspetos (Indústria, Serviços, Imobiliário…). 

Em declarações, o Embaixador de França Jean-François Blarel sublinha que “a 
França é um dos primeiros parceiros económicos de Portugal, é o seu 3° 
fornecedor e o seu 2° cliente. A França é, através das suas empresas, o 2° 
investidor estrangeiro neste país em termos de valor acrescentado criado no 
território. Os cidadãos franceses estão, também, a instalar-se cada vez mais em 
Portugal e a investir no sector imobiliário”. 



Nas edições anteriores, a Conferência franco-portuguesa destacou “Portugal 
como terra de produção” (2014), “A inovação como fator de produtividade” 
(2013) e “Portugal como uma plataforma para ir mais além” (2012).  
  
O Embaixador Jean-François Blarel convida a Imprensa a assistir aos 
debates e a partilhar, depois, durante o almoço, as ideias e os projetos que 
permitirão que a França continue a reforçar os seus investimentos e a 
estabelecer novas parcerias no futuro.  

  

O Senhor embaixador está disponível, a partir de agora, para responder a 
perguntas e a pedidos de entrevistas sobre esta conferência. Para este efeito 
contactar o Serviço de Imprensa da Embaixada. 

  

O Secretário de Estado francês Matthias Fekl dará uma conferência de 
Imprensa na Culturgest no dia 18 de Março. Agradecemos que se inscreva 
também através do contacto do Serviço de Imprensa da Embaixada:  
  
  

Teresa Dinis 
Assistante 
Ambassade de France à Lisbonne 
Rua Santos-o-Velho, 5  
1249-079 Lisbonne – Portugal 
Tel : (351) 21 393 9128 
E-mail: teresa.dinis@diplomatie.gouv.fr 
Site : www.ambafrance-pt.org                                          

Rejoignez-nous sur :  

  

 


