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Cabinda 
Associação Empresarial Portuguesa AERLIS diz haver 
abertura para parcerias  

 
  

Cabinda - O director executivo da 
Associação Empresarial da Região de 
Lisboa-Portugal (AERLIS), Victor 
ventura Ramos, disse hoje à Angop 
exitir, na provincia de Cabinda, muitas 
oportunidades para a criação de 
parcerias de negócios entre 
empresarios portugueses e angolanos, 
em partucular, na provincia de 
Cabinda. 
  

  

Instado a pronunciar-se sobre o 
resultado do encontro mantido  quinta-
feira com a classe empresarial local, 
numa das unidades hoteleiras da cidade de Cabinda, que contou com as presenças 
dos lideres das associações empresariais, Victor Ramos considerou o mesmo de 
importante tendo tendo em conta a forma como foram  abordados os aspectos 
atinentes com as parcerias de negócios num dialogo aberto e transparente. 
  

  

"Sinceramente estou muito entusiasmado pela forma como trocamos as informações. 
Tudo me dá a crer e confiança que podemos levar para Portugal uma certeza aos 
nossos associados em poderem vir a investir em Cabinda, porque existem muitas 
oportunidades. Cabinda está a crescer agora e necessita muito dessa parceria com 
Portugal", afirmou. 

  

  
Victor Ramos, que faz parte da coordenação da missão empresarial portuguesa 
multisectorial de visita  em Cabinda, ha dois dias, avançou ainda que, o ambiente 
vivido durante o encontro entre os empresários da região e os membros da missão 
empresarial portuguesa " é salutar e isso nos demonstra a naturalidade entre os dois 
povos. A amizade  e a mesma língua  permitem maiores facilidades e uma forte  
relação económica de investimentos". 

  

  
Os empresários portugueses, que integram a missão empresarial das Associações AIP 
e AERLIS, sublinharam alguns sectores para parcerias como o da Engenharia, 
Fiscalização de Obras, Transitários, Marketing e comunicação e projecção de 
empresas, telecomunicações (fábrica de cabos fibra ópticas), Stands para mega 
eventos culturais e feiras, venda de peças de veículos pesados como camiões, 
tractores e fabricação de traillers(atrelados), lacticinios  e construção de obras 
públicas para além de metal-mecânica. 
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