
AERLIS apoia internacionalização
de empresas portuguesas

A AERLIS está a apoiar a inter-

nacionalização das empresas portu-
guesas. Para o ano em curso estão

programadas ações em Moçam-
bique, Brasil, Rússia, Cabo Verde

e índia — revelou António Ferrei-

ra de Carvalho, no congresso da
AERLIS. O presidente desta estru-
tura associativa referiu ainda que a

escolha dos países selecionados foi
determinada pelos associados.

"Temos desenvolvido parcerias
com empresas que permitem o

acesso dos nossos associados a um

conjunto de serviços transversais

em condições preferenciais. Des-
de o apoio a acesso aos incenti-
vos disponíveis, à certificação de

qualidade, à consultoria fiscal, aos

seguros de crédito e caução, aos

diagnósticos energéticos, à Hi-
giene e Segurança no Trabalho,
ao economato, ou a comunicação
empresarial e reforço de marcas" —

disse o presidente da AERLIS.

Cooperação com os
municípios a crescer

O fomento da relação com os

municípios foi destacado pelo pre-
sidente da AERLIS.

Neste âmbito têm sido or-

ganizadas missões empresariais
conjuntas para a promoção dos

municípios e as suas empresas no
exterior, essencialmente nos PA-
LOP, envolvendo as autarquias de
Loures e Odivelas.

Em cooperação com os mu-
nicípios, a AERLIS aposta na

divulgação de iniciativas na área

empresarial, como é o caso do

projeto cofinan ciado Move PME,
que consiste em formação-ação
gratuita para empresas até 100
trabalhadores e que decorre nos
concelhos norte de Lisboa: Arru-
da dos Vinhos, Alenquer, Cada-
val, Lourinhã, Sobral de Monte

Agraço e Torres Vedras.
"Atualmente e numa perspetiva

de inovar e corresponder às neces-
sidades manifestadas, para além
das possíveis formações cofinan-
ciadas para autarquias, estamos

a desenhar um mini-MBA para
dirigentes autárquicos que certa-
mente permitirá de forma ajus-
tada à realidade criar ferramentas

que possibilitem uma melhoria de

serviço" - referiu o presidente da
AERLIS.

Como exemplo de participação
em iniciativas piloto estruturan-
tes, António Ferreira de Carvalho

apontou a iniciativa interministe-

rial Bairros Críticos, com inter-

venção nomeadamente nos bair-
ros da Cova da Moura (Amadora)
e Freguesia do Vale da Amoreira
(Moita), revelando ser uma forma

de colaboração positiva e em rede

com várias entidades públicas e

privadas.
A AERLIS proporciona infor-

mação tratada a um conjunto de
84 mil empresas, incluídas na base

de dados, tendo em vista o reforço
da competitividade.

A informação tem sido difun-
dida com recurso às novas tecno-

logias de informação e através da

realização de diversos congressos,
seminários e workshops.

As competências formativas da
AERLIS são agora mais abrangen-
tes, com ações de carácter mais

operativo até à formação de exe-
cutivos através de parcerias envol-
vendo universidades e escolas de
referência.

A AERLIS está a desenhar um mini-MBA para dirigentes autárquicos.


