
A AERLIS está a apoiar a inter-
nacionalização das empresas portu-
guesas. Para o ano em curso estão 
programadas ações em Moçambi-
que, Brasil, Rússia, Cabo Verde e 
índia – revelou António Ferreira de 
Carvalho, no congresso da AER-
LIS. O presidente desta estrutura 
associativa referiu que a escolha dos 
países selecionados foi determinada 
pelos associados.

“Temos desenvolvido parcerias 
com empresas que permitem o 
acesso dos nossos associados a um 
conjunto de serviços transversais 
em condições preferenciais. Desde 
o apoio a acesso aos incentivos dis-
poníveis, à certificação de qualida-
de, à consultoria fiscal, aos seguros 
de crédito e caução, aos diagnósti-
cos energéticos, à Higiene e Segu-
rança no Trabalho, ao economato, 
ou a comunicação empresarial e 
reforço de marcas” – disse o presi-
dente da AERLIS.

 
Cooperação 
com os municípios a crescer

 
O fomento da relação com os 

municípios foi destacado pelo pre-
sidente da AERLIS.

Neste âmbito têm sido organiza-
das missões empresariais conjuntas 
para a promoção dos municípios e 
as suas empresas no exterior, essen-
cialmente nos PALOP, envolvendo 
as autarquias de Loures e Odivelas;

Em cooperação com os muni-
cípios, a AERLIS aposta na divul-
gação de iniciativas na área empre-
sarial, como é o caso do projecto 
Co-Financiado Move PME, que 
consiste em formação-acção gra-
tuita para empresas até 100 traba-
lhadores e que decorre nos conce-
lhos norte de Lisboa: Arruda dos 
Vinhos, Alenquer, Cadaval, Lou-
rinhã, Sobral de Monte Agraço e 
Torres Vedras;

 “Atualmente e numa perspetiva 
de inovar e corresponder às neces-
sidades manifestadas, para além das 
possíveis formações cofinanciadas 
para autarquias, estamos a desenhar 
um Mini MBA para dirigentes au-
tárquicos que certamente permitirá 
de forma ajustada à realidade criar 
ferramentas que possibilitem uma 
melhoria de serviço” – referiu o 

presidente da AERLIS.
 Como exemplo de participação 

em iniciativas piloto estruturan-
tes, António Ferreira de Carvalho 
apontou a iniciativa interministe-
rial Bairros críticos, com interven-
ção nomeadamente nos Bairros da 
Cova da moura (Amadora) e Fre-
guesia do Vale da Amoreira (Moi-
ta), revelando ser uma forma de 
colaboração positiva e em rede com 
várias entidades públicas e privadas.

A AERLIS proporciona infor-
mação tratada a um conjunto de 
84 mil empresas, incluídas na base 
de dados, tendo em vista o reforço 
da competitividade. 

A informação tem sido difun-
dida com recurso ás novas tecno-
logias de informação e através da 
realização de diversos congressos, 
seminários e workshops. 

As competências formativas da 
AERLIS são agora mais abrangen-
tes, com ações de carácter mais 
operativo até à formação de exe-
cutivos através de parcerias envol-
vendo universidades e escolas de 
referência.  

Comstor conquista nova certificação Cisco 
O Westcon Group, distribuidor de valor acrescentado de soluções líderes em comunicações 
unificadas, infraestruturas de rede, data center e segurança com uma rede mundial de revende-
dores especializados, acaba de anunciar que a unidade de negócio Comstor foi certificada mun-
dialmente como Cisco Unified Computing System™(UCS) B-Series Authorized Configurator 
(UBAC). 

CONGRESSO CELEBROU 20.º ANIVERSÁRIO COM NOVOS PROJETOS

AERLIS apoia 
expansão das empresas 
para mercados emergentes
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António Ferreira de Carvalho, presidente da AERLIS, ladeado por Almeida Henriques, Murteira Nabo e José Eduardo Carvalho.

O congresso da AERLIS reuniu mais de 200 participantes em Oeiras.

Centros Multi Mall Management visitados por dois mil 
milhões de pessoas
A Multi Mall Management, empresa do grupo Multi Corporation, responsável pela gestão de 
cerca de 50 centros comerciais em toda a Europa, acaba de atingir os dois mil milhões de visitan-
tes. Presente em Portugal desde 1990, a Multi Mall Management gere, atualmente, uma carteira 
de 13 centros comerciais e um parque de escritórios.


