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Missão empresarial da Finlândia 
procura parcerias e investimentos nos 
Açores
07 | 11 | 2012   08.12H

Um grupo de 20 empresários da Finlândia inicia hoje na Praia da 
Vitória, na Terceira, uma visita aos Açores que visa encontrar 
parcerias e investimentos em áreas como as pescas, as energias 
renováveis e o design gráfico.

"Eles vêm com objetivos concretos, querem falar com empresas de 
setores muito concretos e vão colocar na mesa as condições e o que 
podem oferecer", afirmou Roberto Monteiro, presidente da Câmara da 
Praia da Vitória, em declarações à Lusa, acrescentando que esta 
missão empresarial se desloca também a S. Miguel.

A visita é organizada, entre outras entidades, pela Câmara da Praia da 
Vitória e pela Agência de Promoção do Investimento nos Açores 
(APIA), e, na parte finlandesa, pelo Conselho Regional de 
Kymenlaakson.
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