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 Embaixador de Moçambique visita Loures 

 Município prepara missão empresarial

 30/4/2009 
 

 

Loures recebeu, no dia 29 de Abril, a visita de Miguel Caíma, 
Embaixador de Moçambique em Portugal. Esta recepção 
realizou-se no âmbito da 1.ª Semana Europeia das Pequenas 
e Médias Empresas (PME), que irá levar a Câmara de Loures 
e diversos empresários locais numa Missão Empresarial a 
Moçambique. 

A 1.ª Semana Europeia das PME, que terá lugar de 6 a 14 de 
Maio de 2009, destina-se a fomentar o espírito empresarial 
através de toda a Europa e a informar os empresários sobre as 

ajudas disponíveis tanto a nível europeu, como nacional e local. O acontecimento vai permitir às PME 
aceder a inúmeras informações, aconselhamento, apoios e ideias que as vão ajudar a desenvolver as 
suas actividades. 

Ao longo de todo o ano de 2009 serão organizadas iniciativas destinadas a informar, apoiar e reunir 
empresários. Os eventos incluem jornadas empresariais de portas abertas e conferências sobre 
diversos temas como o financiamento destinado à inovação ou a internacionalização, que permitirão 
mostrar aos empresários como tirar partido das vantagens de um mercado aberto. 

Foi nesse âmbito que a Câmara Municipal de Loures organizou um jantar com alguns empresários do 
concelho, tendo como convidado especial o Embaixador de Moçambique em Portugal, Miguel Caíma. 
No jantar estiveram também presentes o Vereador João Galhardas e o Presidente da AERLIS –
Associação Empresarial da Região de Lisboa, António Ferreira de Carvalho. 

O objectivo do jantar foi discutir e debater ideias sobre a Missão Empresarial a Moçambique, que a 
Câmara de Loures, em parceria com a AERLIS, irá levar a cabo entre os dias 18 e 23 de Maio. 

Na ocasião, Miguel Caíma aproveitou para fazer um retrato de Moçambique, alertando os empresários 
para o facto de “não estarem enganados ao escolher este país como provável destino a investir”, até 
porque “Moçambique tem sabido estar na actualidade, caracterizada pela sua abertura. Não é possível 
vivermos isolados, por isso temos feito um esforço imenso para nos mantermos num mundo global”. 

Carlos Teixeira, Presidente da Câmara Municipal de Loures, fez 
questão de mencionar que “esta é a prova da dinâmica que 
transmitimos para o exterior. Esta Missão está desde já votada 
ao sucesso. Em Moçambique as pessoas são afáveis e têm os 
portugueses no coração”. 

Dirigindo-se aos empresários, referiu que Loures “tem por hábito 
acolher bem todas as empresas, porque sem elas não há 
emprego. A taxa de desemprego no concelho tem vindo 
continuamente a decrescer”, concluiu. 

Ainda no âmbito 1.ª Semana Europeia das PME, a Câmara de Loures, através da Divisão de 
Actividades Económicas, e a AERLIS, irão organizar, no dia 11 de Maio, no Palácio Marqueses da Praia 
e de Monforte, um workshop intitulado “Internacionalização: Oportunidades de Negócio”. Esta sessão 
pretende revelar o potencial do mercado de Moçambique, as oportunidades que o país oferece às 
empresas portuguesas e os apoios que podem utilizar para reduzir o risco dos seus investimentos. 
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