
Uma força ao serviço
das empresas
COM RESPOSTAS GLOBAIS PARA PROBLEMAS LOCAIS
A AERLIS É UMA INSTITUIÇÃO, SEM FINS LUCRATIVOS E COM
O ESTATUTO DE UTILIDADE PUBLICA, QUE DEFENDE OS
INTERESSES DAS EMPRESAS DO DISTRITO DE LISBOA.

Apostando

nos chamados
"factores internos de

competitividade" a As-
sociação Empresarial da

Região de Lisboa trabalha em seis
vectores fundamentais: informa-
ção; serviços às empresas; inter-
nacionalização; formação profis-
sional; organização de eventos e
desenvolvimento regional.
Os associados beneficiam de diver-
sas vantagens, das quais destaca-
mos:
3 Representação dos seus inte-

resses junto das entidades go-
vernamentais e outros orga-
nismos como a CIP e OPCE.

3 Participação nas iniciativas rea-
lizadas pela Associação - Semi-
nários, Workshops, Almoços-De-
bate, Formação Profissional -
em condições mais vantajosas;

3 Beneficio de condições preferen-
ciais na utilização de serviços de

apoio prestados pela Associação;
3 Acesso a informação sobre pro-

gramas de apoio, concursos, pré-
mios e legislação;

3 Consultoria gratuita na análise,
aconselhamento e enquadra-
mento de projectos nas candida-
turas a incentivos;

3 Divulgação gratuita na 'newslet-
ter' e no site www.aerlis.pt

A AERLIS, que integra a CIP -
Conselho Empresarial de Portu-
gal - organização em que ocupa o

cargo de vice-Presidente do Con-
selho Geral, é no plano internacio-
nal vice-Presidente da OPCE - Or-
ganização das Associações Patro-
nais das Capitais Europeias.

Funcionando como "Central de
Serviços" ou "Loja do Empresá-
rio", a AERLIS oferece um con-

junto diversificado de serviços
às empresas, com condições pre-
ferenciais para os seus associa-
dos:

3 Investimento, criação, recupe-
ração e reestruturação de em-
presas;

3 Saúde, higiene e segurança no
trabalho;

3 Propriedade intelectual;
3 Diagnósticos energéticos, certi-

ficação de qualidade e ambien-
tal;

3 Contabilidade e consultoria fis-
cal;

3 Garantia mútua;
3 Economato, informática e comu-

nicações; Cedência de espaços;
3 Organização de eventos;
3 Formação profissional.

Apoio àfcitemadonaltzaçáo
Nos mercados externos a AERLIS
está a apoiar os esforços das em-
presas nos seus processos de inter-
nacionalização desde 1998. Nesse
âmbito organizou já missões aos
PALOP Magreb e EAU -Emirados
Árabes Unidos.

A escolha e aposta nestes mer-
cados resulta de uma análise téc-
nica dos interesses dos destinos
eleitos pelas empresas que querem
aumentar exportações e desenvol-
ver os seus projectos de interna-
cionalização.

Neste domínio o plano da AER-
LIS para 2013 tem por objectivo
apoiar empresas que pretendam
abordar novos mercados, procu-

rar novos parceiros comerciais,
aumentar as suas exportações,
identificar oportunidades de ne-
gócio e parcerias ou implantar-se
em mercados externos.

Já neste ano foi organizada uma
missão empresarial a Moçambi-
que e estão previstas outras a Mar-
rocos (de 7 a 10 de Outubro) e An-
gola (de 10 a 16 de Novembro).

Ao integrar as missões empre-
sariais organizadas pela AERLIS,
as PME poderão beneficiar de in-
centivos do QREN que correspon-
dem a cerca de 45% do valor da

participação.

Formação
Com associados que vão desde
grandes grupos a microempresas
e PMEs, a AERLIS tem uma exten-
sa oferta formativa, que abrange
tanto a 'formação à medida' como
a 'formação financiada'.

A Associação centra-se no re-
forço das competências, do em-
presário/gestor aos seus colabo-

radores, e está envolvida em dois
grandes projectos também em re-
gime financiado e gratuito: for-
mações modulares certificadas
que permitem a empregados e

desempregados aumentarem as
suas competências para perma-
nência ou ingresso no mercado
de trabalho e formação em áreas
técnicas (com equivalência ao 12°

ano) em regime de alternância.
Os mais de 200 jovens que a

AERLIS está neste momento a for-
mar têm como perfil de entrada o
9o ano e sairão com equivalência
ao 12°, em áreas tão diversas como



a Tecnico-Comercial, a Electrotec-

nia, a Logística ou a Informática.
As empresas que pretenderem
acolher estes estagiários, sem
qualquer custo, poderão apresen-
tar as suas candidaturas à Divisão
de Formação da AERLIS.


