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Presidente da CIP eleito  
vice-presidente da BusinessEurope 

 
António Saraiva exercerá funções numa altura em que a CIP fará a ligação 

entre a Presidência Portuguesa da UE e a organização que representa as 

empresas europeias. 

 

O presidente da CIP – Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, foi hoje 

eleito vice-presidente da BusinessEurope, que representa as principais federações 

empresariais nacionais de 35 países europeus. 

A eleição foi confirmada na reunião do Conselho de Presidentes da BusinessEurope, que 

reuniu virtualmente, a convite da CIP, e que teve como primeiro ponto da ordem de 

trabalhos uma troca de impressões com o governo português sobre as prioridades da 

futura Presidência portuguesa da UE. 

O período em que António Saraiva desempenhará as funções de vice-presidente será 

particularmente importante, dado que a CIP fará a ligação entre a Presidência 

Portuguesa da UE e a BusinessEurope. 

Portugal exercerá a presidência do a presidência portuguesa do Conselho da União 

Europeia no primeiro semestre de 2021. 

 

 



 
 

A BusinessEurope é e a Confederação das Empresas Europeias, fundada em 1958, e 

representa as empresas e empregadores europeus. Fala em nome de cerca de 20 

milhões de pequenas, médias e grandes empresas, dos sectores da indústria e dos 

serviços, em toda a Europa.  

António Saraiva é Presidente da CIP desde 2010, tendo sido reeleito este ano para um 

novo mandato. 

 
 
 
Para mais informações: 
 
Ricardo Santos Ferreira| rsferreira@f5c.pt  | 967 640 359 
 

Sobre a CIP  
A CIP – Confederação Empresarial de Portugal representa, diretamente e através da sua rede 
associativa, mais de 150 mil empresas, que empregam mais de 1,8 milhões de trabalhadores e 
são responsáveis por cerca de 71% do produto interno bruto (PIB) de Portugal.  
Fundada em 1974, tem como visão ser a confederação empresarial mais representativa a nível 
nacional, uma estrutura associativa patronal forte, homogénea e abrangente que possa 
defender mais eficazmente os interesses das empresas portuguesas e representa, de uma forma 
transversal e equilibrada, entidades associativas sectoriais e regionais, bem como todas as 
Câmaras de Comércio e Indústria de Portugal.  
Faz parte, a nível nacional, do Conselho Económico e Social e da Comissão Permanente de 
Concertação Social, entre muitos outros órgãos consultivos e comissões especializadas, e, a nível 
internacional, da BusinessEurope, BIAC, OIE e OIT.  
Tem a sua sede em Lisboa e delegações no Porto e em Bruxelas. 
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