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Associação empresarial de Lisboa

AERLIS promove missões empresariais a 
África

2011-01-03 11:27:07 
  

Lisboa - A Associação Empresarial da Região de Lisboa (AERLIS) vai 
promover em 2011, cinco missões aos mercados africanos.

As missões visam países como Moçambique, Marrocos, Cabo Verde, Angola 
e Tunísia, e começam no final de Março estendendo-se até Novembro. 
 
A primeira missão internacional, a Moçambique, terá lugar de 20 a 27 de 
Março. Segue-se, de 9 a 14 de Maio, uma visita a Marrocos e Cabo Verde 
será alvo de uma prospecção de oportunidades de negócio entre 26 de Junho 
e 1 de Julho.  
Angola vai ser visitada por empresários portugueses de 9 a 16 de Outubro, e a 
Tunísia, de 20 a 25 de Novembro, completando assim o programa 
internacional da associação. 
 
O plano de internacionalização da AERLIS para 2011 tem como objectivo 
apoiar as empresas que pretendam abordar novos mercados, procurar novos
parceiros comerciais, aumentar as suas exportações, identificar oportunidades 
de negócio e parcerias ou implementar-se em mercados externos.
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