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Finlandeses estão interessados em investir 

nos Açores

Segunda-Feira, Dia 15 de Outubro de 2012 as 14:55

Entre 5 e 7 de Novembro, a Terceira irá receber duas equipas finlandesas, uma especialista em exportações e outra em investimentos 

económicos. Os empresários irão averiguar a gama de produtos agro-alimentares que a ilha oferece, bem como assinar um protocolo com a 

Câmara Municipal da Praia da Vitória (CMPV) e a Câmara do Comércio (CCAH). Este protocolo está incutido no Programa de Requalificação 

da Imagem das Empresas Açorianas (PRIMEA), uma iniciativa da CCAH com apoio da CMPV.. 

"Este projeto tem como objetivo potenciar parcerias para incentivos nos Açores e também para a realização de exportações dos Açores para a 

Finlândia. É uma forma de apoiar as empresas locais, na abertura de oportunidades ao nível da marca e imagem", disse o presidente da 

autarquia na apresentação do PRIMEA, que se realizou, na passada quinta-feira, na Academia de Juventude e das Artes.

Em declarações a DI, o presidente Roberto Monteiro realçou a importância económica que o protocolo terá para os Açores.

"Este protocolo será muito importante   para o arquipélago porque, assim, criaremos ligações com outros mercados e conseguiremos vender os 

nossos produtos a um preço mais alto devido ao custo de vida que estes países apresentam", disse o presidente. 
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Neste programa estão envolvidas cinquenta empresas das ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa, "que vão receber formação nas áreas de gestão 

de marca, marketing, exportação e internacionalização. Vinte e cinco destas empresas vão usufruir de um acompanhamento e apoio especializado 

na implementação e monotorização de instrumentos de marketing e projetos de internacionalização empresariais", referiu.

INTERESSE FINLÂNDES

Segundo Roberto Monteiro, "os filandeses mostraram-se muito ambiciosos sobre o projeto", tendo como um dos objetivos   chegarem aos 100 

milhões de euros anuais em exportações". 

O investimento que farão nos Açores deve-se principalmente a dois fatores: "à comparticipação de investimento" e ao "baixo custo da mão de 

obra".

Após a visita dos filandeses aos Açores, 25 empresários locais irão à Filândia formalizar o protocolo. Posteriormente, a Filândia pretende envolver 

a Rússia. "Pretendemos que este protocolo seja uma promoção económica recíproca", disse Roberto Monteiro.
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