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O processo eleitoral que se avizinha, abre um novo ciclo de
oportunidades que poderão ter impacto na economia e nas
empresas. Tendo em conta as incertezas que se vislumbram para
a economia mundial e, nomeadamente para a europeia, os
empresários têm a responsabilidade e obrigação de participarem e
contribuírem com ideias e no debate da economia para a melhoria
do programa e futuro económico do País.

Há problemas estruturais e urgentes a resolver que podem
melhorar o desenvolvimento da economia portuguesa e
crescimento das nossas empresas, nomeadamente, a falta de uma
estratégia sustentável no desenvolvimento da economia do país;
a elevada carga fiscal sobre as empresas e pessoas; o deficiente
e moroso funcionamento da justiça económica; o atraso nas
decisões dos serviços públicos em questões empresariais; baixa
produtividade entre outros.

A APD conjuntamente com a AIP convidam todos os empresários
a participar na construção de uma estratégia de desenvolvimento
empresarial para o Pais, através de um debate, no dia 24 de
Setembro em Lisboa, sobre os programas económicos dos partidos
PS, PSD e CDS, com a participação de representantes de cada um
dos partidos.
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CHECK IN / WELCOME PACK

Antonio Couto Santos
Vice-presidente, APD PORTUGAL
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COLÓQUIO

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA ECONÓMICO DOS PARTIDOS

António Mendoça Mendes, PS
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14.45 h.

ABERTURA

13.00 h.

Joaquim Miranda Sarmento, PSD

Adolfo Mesquita Nunes, CDS

ENCERRAMENTO

15.15 h.

AIP

Moderador:

António Costa, ECO
Intervenientes:



Conecte

Grande oportunidade
de networking

a sua empresa
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Faça a sua inscrição
no nosso site

Click no botão “Inscrever-me” e preencha os campos necessários.
Encontre a atividade em que se quer inscrever (Agenda APD)

Registe-se no site (receberá um e-mail de confirmação) 1
2

3
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Preço de inscrição



www.           .pt

Siga-nos

A COMUNIDADE GLOBAL
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APD Portugal
Rua de Ceuta, n.º 118, 5.º piso, n.º 38

4050-191 Porto
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223 242 076
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