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Oeiras: AERLIS reúne hoje representantes nacionais e internacionais 
para discutir produtividade das empresas 

A Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLI S) realiza hoje um congresso de comemoração dos seu s 20 anos, 
em Oeiras, que reúne representantes nacionais e int ernacionais para discutirem formas de potenciar a p rodutividade das 
empresas. 

"Financiamento, inovação e internacionalização empresarial" é o tema do encontro que, segundo o diretor executivo da AERLIS, Victor 
Ramos, traduz a principal preocupação das empresas nos dias de hoje. 

"Estas são vertentes fundamentais que estão hoje na ordem do dia e portanto queremos discuti-las para potenciar a produtividade das 
empresas", afirmou. 

Mostrar os principais potenciadores mercados internacionais, dar a conhecer diferentes formas de inovação na atividade empresarial e 
discutir os principais problemas de financiamento são assuntos a tratar no dia de hoje. 

Entre os principais oradores destacam-se, segundo a organização, o presidente do concelho de administração da Caixa Geral de Depósitos, 
António Faria de Oliveira, o presidente do Confederação Empresarial de Portugal, António Saraiva, o administrador da BRISA, Daniel Amaral, 
o administrador executivo da ZON, André Almeida, entre outros. 

Os embaixadores do Brasil, Moçambique, Cabo Verde e Rússia vão também hoje marcar presença no encontro. 

A sessão de abertura do congresso conta com a presença do ministro da Solidariedade e Segurança Social, Pedro Mota Soares. 

A AERLIS comemora 20 anos que, segundo Victor Ramos, traduzem-se numa "luta constante em defesa dos interesses das empresas, 
representando 95 mil empresas da região de Lisboa. 

@Lusa 

Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico. 
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 Seca na China  

 Quem disse que o Carnaval não é para todos?

 Um encontro a dois

 Olha o passarinho! 

 Carnaval no Brasil  

 Pequenino e agressivo

 Uma pausa em dia de greve  

 Dia de São Valentim na China
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