
DE 8 A 13 DE DEZEMBRO

Aerlis organiza
Missão Empresarial
a Cabo Verde

Proporcionar às empresas por-
tuguesas a identificação de poten-
ciais parceiros para o desenvolvi-

mento de projetos de exportação
ou investimento e o contacto com
entidades oficiais é o objetivo da
missão comercial da Aerlis a Cabo
Verde, de 8 a 13 de dezembro.

As inscrições deverão ser feitas

até dia 25 de Novembro. O valor
de participação é de 2660 euros.

As PME da Região NUT II de

Lisboa, com CAE elegível, bene-
ficiam do incentivo do QREN
no âmbito do Projeto Conjunto
— Internacionalização (que corres-

ponde a cerca de 45% do valor de

inscrição).
Esta será a última missão comer-

cial da Aerlis com incentivos do

QREN para as empresas da região
de Lisboa.

A estratégia de desenvolvimen-
to a médio-prazo de Cabo Verde
tem como objetivo transformar
a economia pela diversificação
da sua base produtiva. Está em
curso um esforço de monta para
desenvolver clusters de serviços do

mar (serviços marítimos e pescas),
financeiros e de tecnologias de in-
formação e de transporte aéreo.
Nos próximos anos, os maiores

projetos do programa de investi-
mento público centrar-se-ão ao

nível das infraestruturas, sendo

que quase 50% estarão relacio-
nados com os sectores da energia,
água e transportes.

As candidaturas ao Prémio Na-
cional de Reabilitação Urbana
2014 abriram esta semana, decor-
rendo por um período que se es-

tende até 31 de janeiro de 2014.

Após o sucesso da edição de 2013,
a qual recebeu 36 candidaturas, a
Vida Imobiliária e a Promevi, que
organizam a iniciativa em parce-
ria, apresentam uma nova edição
do galardão que visa distinguir as

intervenções e projetos de reabi-

litação urbana que tenham um
impacto reconhecido nas comu-
nidades em que se inserem e que
tenham sido responsáveis pela
criação de valor acrescentado para
estas comunidades. A Santa Casa
da Misericórdia de Lisboa associa-

-se, pelo segundo ano consecutivo,
à iniciativa como entidade insti-
tucional de referência que apoia a

Reabilitação Urbana.
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