
 
Noticias do 
Ribatejo @ 16:58 
Seg, 21/03/11

SANTAREM - NERSANT E AERLIS EM MISSÃO CONJUNTA A MOÇAMBIQUE COM A 
PARTICIPAÇÃO DE 10 EMPRESAS

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de 

Santarém, e a AERLIS – Associação Empresarial da 

Região de Lisboa, uniram esforços no sentido de 

organizar uma missão empresarial conjunta a 

Moçambique. A comitiva, composta por 10 

empresários, partiu no passado dia 19 de Março. 

  

  

A delegação portuguesa, composta por empresas 

oriundas das regiões de Santarém e Lisboa, partiu 

no passado sábado, dia 19 de Março, em busca de contactos comerciais e eventuais negócios em 

Moçambique. A missão empresarial incide primeiramente em Maputo, e deslocar-se-á para Beira 

no dia 23 de Março. 

  

No programa da missão estão previstas reuniões bilaterais entre os empresários portugueses e 

empresários moçambicanos, reuniões institucionais com o Governo Moçambicano e reuniões de 

apresentação das oportunidades de negócio deste mercado, levadas a cabo por organismos 

empresariais e financeiros locais. 

  

Estão presentes em Moçambique empresas de vários sectores de actividade, em particular nas 

áreas dos materiais para a construção civil, instalações eléctricas, produção animal, organização 

de feiras e eventos, transportes e logística, consultoria para os negócios e a gestão, indústria 

metalomecânica, comércio de materiais de bricolage e sistemas de informação para laboratórios 

de diagnóstico.  

  

Esta missão empresarial surge na sequência de outras missões já realizadas pela Nersant a este 

país e onde as empresas participantes conseguiram obter bons resultados práticos, quer a nível da 

concretização de exportações, quer de estabelecimento de parcerias e inclusivamente a 

constituição de empresas em Moçambique.   

  

Anteriores missões empresariais a Moçambique identificaram também oportunidades na região da 

Beira, região em franca expansão e onde a Nersant se desloca agora pela primeira vez.
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