
 
 

9 de Maio de 2013 

 

Investimento directo estrangeiro é a alavanca para o crescimento económico 

Governo Inglês convida José Maria Ricciardi a participar na GIC 2013 

 

A convite do Primeiro-Ministro Britânico, David Cameron, o presidente do BESI, José Maria Ricciardi, 

participou na “Global Investment Conference 2013” que decorreu hoje, em Londres. 

José Maria Ricciardi já tinha sido agraciado, ontem, com o prémio “Business Expansion Award” na 

residência da Embaixadora Britânica. Este prémio foi entregue por S.E. o Ministro de Estado para o 

Comércio e Investimento, Lord Green (Minister of State for Trade and Investment) como 

reconhecimento pelo contributo do Espirito Santo Investment Bank (BESI), enquanto investidor, no 

mercado britânico e presente na “City”. 

A iniciativa que reuniu líderes dos principais mercados financeiros, membros do governo britânico e 

personalidades de renome do panorama económico mundial, teve como principal objectivo promover 

o debate sobre a necessidade de Investimento Directo Estrangeiro (IDE) no Reino Unido. 

David Cameron considerou que o IDE é a alavanca para o crescimento económico e sublinhou que, o 

Reino Unido já começou a percorrer o seu caminho, sendo exemplo claro as recentes medidas 

anunciadas pelo Ministro das Finanças, George Osborne, para estimular o crescimento por via do 

incentivo às empresas, reduzindo o imposto cobrado de 28% para 24%, sendo previsto ainda a redução 

desta taxa em 20%, em 2015, tornando-se deste modo a mais baixa do G20. 

A Global Investment Conference 2013 encerrou os trabalhos com um painel sobre os actuais desafios 

que a economia global enfrenta e que contou com a participação da directora-geral do FMI, Christine 

Lagarde, o Ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schauble, o Ministro das Finanças do 

Canadá, Jim Flaherty e moderado pelo Ministro das Finanças do Reino Unido, George Osborne. 

A GIC será seguida pela reunião dos Ministros das Finanças - G7 a decorrer no próximo dia 10 de Maio 

e que faz parte da “UK’s Presidency – G8”. 

 


