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Associação empresarial de Lisboa discute oportunidades em Moçambique 

 
A Associação empresarial de Lisboa (Aerlis), no âmbito das palestras para apresentação de oportunidades de negócios 

nos países lusófonos, organiza no dia 4 de Junho em, Portugal, um seminário sobre a realidade do mercado 

moçambicano. 

No seminário, que provavelmente será em Oeiras, onde se localiza a sede da associação, serão abordados temas como 

o crescimento económico de Moçambique, a presença económica portuguesa n mercado moçambicano, as 

possibilidades de investimento e oportunidades, a fiscalidade e aspectos jurídicos e a criação de empresas e direito das 

sociedades.  

De acordo com a Aerlis haverá, ainda, testemunhos de empresas. 

Se é português ou empresário residente em Portugal não perca esta oportunidade de participar neste evento e conhecer 

as oportunidades que o mercado moçambicano oferece. 
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Comments 

isto é muito lindo os negocios com mozambique 

mas parece que é necessario dar uma comissao 

ao almeida santos e seu socio stanley hoo que lideram 

o papel de agentes intermedarios obrigatorios para quem quizer fazer negocios com mozambique 

como é possivel assim fazer negocios se somos obrigados a passar pelo stanley hoo e seu socio o portugues antigo ministro 

almeida santos? 

dois chulos da neocolonisaçao 

Posted by: negocios com mozambique | 20/05/2009 at 23:54  
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