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Negócios

Empresários portugueses procuram 
oportunidades em Moçambique
Maputo - Uma missão empresarial portuguesa está em Maputo, desde 
sábado, à procura de oportunidades de negócios e estabelecimento de 
parcerias.

O objectivo da missão é estabelecer e fortalecer parcerias entre empresas, 
bem como estreitar os laços de cooperação económica entre Portugal e os 
países de língua portuguesa, de acordo com o vice-presidente da Associação 
Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS), João Matias. 
 
Trata-se de representantes de dez empresas lusas dos sectores do ambiente, 
tecnologias de comunicação e construção civil, representantes das regiões 
portuguesas de Lisboa e Santarém. 
 
João Matias, vice-Presidente da AERLIS disse que Moçambique figura na lista 
dos paises estratégicos para os empresários portugueses, que através da 
AERLIS poderão atingir outros mercados da África Austral. 
 
«Moçambique é uma economia em crescimento e ocupa uma posição 
privilegiada ao nível da Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral. Há um factor cultural e histórico muito importante entre Moçambique e 
Portugal», disse João Matias. 
 
Durante a sua permanência em Moçambique, a delegação vai deslocar-se à 
cidade da Beira, no centro do país, onde vai manter contactos com 
empresários locais. Estes encontros são organizados pela Confederação das 
Associações Económicas de Moçambique (CTA) em parceria com o Centro 
para a Promoção de Investimentos (CPI).
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