
 

  

 

  

COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

  
5a Conferência económica Franco-portuguesa - 7 de Março 

Culturgest - Lisboa 

  
  
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 pelo quinto 
ano, uma conferência que pretende destacar a presença económica francesa em Portugal. 

Dirigida à comunidade empresarial franco-portuguesa, esta nova edição terá como tema 
central: “Marca Portugal” : o contributo das empresas francesas, e será marcada pela 
participação especial do Exmo. Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, e do Exmo. Sr. 
Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral assim como a presença do Exmo. Sr. 
Ministro francês da Economia e das Finanças, Michel Sapin. 

O tema em debate na edição de 2017, será sustentado através de intervenções de várias 
empresas representativas de diferentes sectores de actividade, nomeadamente: industrial, 
agroalimentar, serviços e novas tecnologias, bem como através de apresentação de um estudo 
exaustivo realizado pela Nielsen.  

Este evento, terá lugar na manhã do dia 7 de Março, na Culturgest, será seguido de um 
almoço de encerramento. Convidamo-lo a descobrir no site internet 
(http://conf.conferenciafrancoportuguesa.com/) o programa completo da Conferência, com os 
oradores convidados, intervenções, estudo e mesa redonda. 

  

O Embaixador Jean-Michel Casa convida a imprensa a assistir aos debates e a partilhar, 
depois, durante o almoço, as ideias e os projectos que permitirão que a França e 



Portugal continuem a reforçar as suas relações económicas e a estabelecer novas 
parcerias.  

O Senhor Embaixador, os  representantes da Secção Portuguesa dos Conselheiros do 
Comércio Externo de França e os membros da Câmara de Comércio e Indústria Luso-
Francesa estão desde já disponíveis para responder a perguntas e a pedidos de entrevistas 
sobre esta conferência. Para este efeito contactar o Serviço de Imprensa da Embaixada. 
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