NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ministro da Economia fala de oportunidades de investimento a
empresários em Nova Iorque
O Ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, enumerou as
oportunidades de investimento que Portugal tem proporcionado a uma plateia de
cerca de 40 empresários, num encontro promovido hoje pela Câmara de Comércio
Portugal – US, em Nova Iorque.
No Harvard Club, o Governante expôs as inúmeras oportunidades que Portugal
apresenta para continuar a receber investimento internacional, num contexto de
crescimento económico, diminuição do endividamento privado e empresarial,
equilíbrio das contas públicas e convergência com a União Europeia.
O caminho que o País está a percorrer para alcançar a neutralidade carbónica
em 2050, os apoios à requalificação das empresas para soluções ambientalmente
sustentáveis e decisões no âmbito da economia circular foram argumentos para
garantir que desafios como as alterações climáticas podem ser em Portugal
oportunidades de investimento norte-americano.
A qualidade e a qualificação dos recursos humanos nacionais, aliadas à
inovação também têm sido vantagens para atrair cada vez mais empresas, têm
somado páginas de sucesso na sua atividade.

Através do programa do XXI Governo, Portugal tem intensificado e
alavancado o apoio ao investimento em todo o seu território, incluindo os de
baixa densidade e garantindo que a Valorização do Interior, nas suas várias
vertentes, tem sido prioridade.
Depois de todas as dificuldades por que passou, as mudanças estão para
ficar em Portugal e confiança é a mensagem que Pedro Siza Vieira deixou hoje
em Nova Iorque a investidores e empresários designadamente das áreas da
Energia, Transportes, Construção, Tecnologia e Infraestruturas.
A Portugal–US Chamber of Commerce em Nova York foi fundada em 1979 para
estimular o desenvolvimento económico, o comércio, o investimento, e o intercâmbio
cultural entre os Estados Unidos e Portugal. Como membro da Association of

Portuguese-American Chambers of Commerce (APACC), trabalha em estreita
colaboração com os seus homólogos em Portugal, no Canadá e nos Estados Unidos para
promover interesses comuns em Portugal e expor as enormes oportunidades
económicas do país.

