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AICEP 

AICEP Portugal Global apoia Cabo Verde na atracção do investimento 

estrangeiro 

A AICEP Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, vai apoiar Cabo Verde na 
atracção de investimento privado português.

O documento que formaliza essa colaboração foi assinado no início desta tarde entre a AICEP Global Parques - Gestão 
 de  Áreas  Empresariais  e  Serviços e a Direcção-Geral da  Indústria  e  Comércio de  Cabo Verde  e  visa  a criação  
de  condições  para a atrair investimento directo das empresas portuguesas no arquipélago. 
 
De acordo com o director da comissão executiva da AICEP, Francisco Nunes e Sá, esse protocolo, que se enquadra na 
estratégia do governo  de Cabo Verde  para  desenvolver  e  aprofundar   a cooperação com Portugal e  empresas  
de  referência, surgiu  de um encontro  de vontades entre  as entidades  cabo-verdianas  e  portuguesas  no sentido  
de colaboraram  para uma melhor  gestão  e organização em termos de  território. 
 
“Da experiência que a AICEP Global Parques tem de parques empresarias e acolhimento de empresas podemos 
desenvolver  iniciativas para fazer uma melhor  alocação de  espaços  e  de meios  para uma melhor  acolhimento  
das empresas  que  pretendem  fazer  investimento aqui em Cabo Verde, disse  Francisco Nunes e  Sá. 
 
Assinado o protocolo, o passo seguinte, de acordo com Francisco e Sá, será definir os objectivos concretos, as metas 
e as formas de  trabalho para que nos próximos  dois anos possam trazer  para Cabo Verde a experiência portuguesa 
na gestão de parques  industriais e infra-estruturas tecnológicas que possam ajudar a potenciar o conhecimento  dos  
investidores daquilo que  são  as  valias de  Cabo Verde. 
 
“Estudos vão ser realizados com as autoridades cabo-verdianas no sentido definirmos qual será a forma de 
colaboração e como é que nós iremos trabalhar para  pormos  no  terreno  aquilo que  são  as  nossas  ideias, o  
nosso  ‘know  how’  e  criar  melhores condições para a  atracão do  investimento estrangeiro”, explicou o gestor  da  
AICEP. 
 
A AICEP Portugal Global é uma entidade pública de natureza empresarial que promove a competitividade no âmbito 
empresarial com vista a contribuir para a globalização da economia portuguesa. 
 
Presente em mais de 40 países, tem como funções principais promover a universalização das empresas portuguesas e 
apoiar as suas actividades no âmbito da exportação, captar investimento estruturante e promover a imagem de 
Portugal com políticas de valor para Portugal. 
 
A assinatura do protocolo foi testemunhada pelo Presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, que se 
encontra de  visita à  Cabo Verde  e  pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria  Neves,  após  um breve  
encontro  entre  as  duas  entidades. 
 
Da  parte  cabo-verdiana  assinou o documento  a  directora-geral  do  Comércio, Filomena Fialho.
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