
  



 
Kymenlaakso reinforces internationalization 
 
The idea that Azores are the same as tourism is as far from the truth as if you think that Finland is only 
Nokia. Azorean companies want to export their products to Russia and the Nordic markets and take 
advantage of the solutions that Kymenlaakso can provide for them. 
 
It is important to thank the President of Azores Autonomous Region Mr. Carlos César for the Institutional, 
Logistics and Finance support for the mission to Azores 5th - 8th of November. It is important to thank the 
institutional support Mr. Juha Haapaniemi the Regional Mayor of Kymenlaakso. 
 
The results of the visit start to be visible. In Praia da Vitoria was signed the CP-PSW-NRW, Cooperation 
Platform between the Portuguese Speaking World and Nordic and Russia World. This is an unique 
cooperation platform in the world. Also, two schools EKAMI (from Finland) and Colégio do Castanheiro 
(from Azores) signed a cooperation agreement. 
 
Kymenlaakso companies presented their solutions, services and products to various companies in the 
Azores and the continent of Portugal. Kymenlaakso companies will continue to do the job of selling so 
those high-level meetings are translated into business. More than 20 companies from the Azores and 
Portuguese continent expressed interest in entering Russia and Nordic markets through Kymenlaakso. 
Some companies have already sent samples to the first market tests can be performed. Cursor had direct 
contact with investments that can happen in Kymenlaakso. Interestingly, due to the dynamics of the 
mission at least one company Kymenlaakso, whose owners are Russian businessmen, began working to 
export Russian products via Kymenlaakso, to the Azores. The mission of the Azorean Kymenlaakso and S. 
Petersburg is scheduled for April 2013. 
 
Regarding CP-PSW-NRW it was the first of such agreements. I believe that in the future more agreements 
with other cultures such as German, English, French, Spainish will emerge. 
 
We must not be naive. From the best 6.000 Portuguese companies 313 export to at least one Nordic 
Country or Russia, 1.855 companies would like to establish the relationship with the Nordic countries and 
Russia, perhaps through Kymenlaakso. This was demonstrated by IAPMEI´s director Luis Santos responsible 
for PME Líder (a rating system for SME in Portugal). Companies want to invest in Kymenlaakso only if we get 
organized here. The creation of Internationalization Council is vital were council members participate in a 
Pro Bono system. The welcoming of Private Equity Funds is a must. 
 
Translations from Portuguese to Finnish by Mrs. Varpu Taarna. 
 

João Matos presenting an investment fo 2.000.000€ for Kymenlaakso. 
MARCO abrunhosa cardoso 
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Kymenlaakso reforça a internacionalização! 
Pensar que Açores é só turismo é o mesmo que pensar que Finlândia é só Nokia. As 
empresas açoreanas querem exportar para a Rússia e para os mercados Nórdicos e 
aguardam as soluções que Kymenlaakso irá apresentar para promover a sua instalação 
em Kymenlaakso. 
Antes de mais é importante agradecer ao Senhor Presidente da Região Autonoma dos 
Açores, Carlos César  o apoio Institucional, Logistico e Financeiro que deu à missão de 
Kymenlaakso que decorreu de 05 a 08 de Novembro. 
Os resultados da missão começam a ser visiveis. Foi assinado, na cidade Praia da Vitória 
o acordo que define o que é a Plataforma de Cooperação entre o mundo de língua 
portuguesa e o mundo nórdico e russo (CP-PSW-NRW). É o primeiro e único acordo do 
planeta deste género. Foi também assinado o acordo entre EKAMI e o Colégio do 
Castanheiro uma referência europeia em educação. As empresas de Kymenlaakso 
puderam apresentar as suas soluções a várias empresas dos Açores e do continente. 
Cabe agora às empresas de Kymenlaakso continuarem a fazer o trabalho de venda para 
que estas reuniões de alto nível se traduzam em negócios. Mais de 20 empresas dos 
Açores e do continente manifestaram interesse em entrar na Rússia e mercados 
nórdicos. Algumas empresas já enviaram amostras para que os primeiros testes de 
mercado possam ser efetuados. Cursor teve contato direto com investimentos que 
podem acontecer em Kymenlaakso. Curiosamente, fruto da dinâmica da missão pelo 
menos uma empresa de Kymenlaakso, cujos donos são empresários russos, começou a 
trabalhar no sentido de exportar produtos russos, via Kymenlaakso, para os Açores. 
Missão Açoreana programada a Kymenlaakso e Rússia em Abril de 2013. 
Relativamente ao CP-PSW-NRW, acredito que no futuro mais acordos desse tipo 
surgirão nomeadamente com os mundos de línguas espanhola, francesa, inglesa e 
alemã. De qualquer das forma o pioneirismo é de Kymenlaakso. 
Não sejamos ingénuos. Das 6.000 melhores empresas de Portugal existem 313 já 
exportam para pelo menos um mercado nórdico e/ou russo. Existem mais 1855 que 
gostariam de se relacionar, possivelmente, via Kymenlaakso. Isto, foi demonstrado a 05 
de Novembro em Lisboa, pelo Diretor do IAPMEI, Luís Santos. Repito, não sejamos 
ingénuos essas empresas apesar de quererem estabelecer-se em Kymenlaakso só o 
farão se nos organizarmos aqui em Kymenlaakso. Organizar significa também instituir 
um conselho para iniciativas de internacionalização, em que o membros do conselho 
sejam pessoas que participem num regime pro bono, quer sejam residentes em 
Kymenlaakso ou nesses mercados. Por outro a região precisa cada vez mais de fundos 
de private equity que suportem investimentos em Kymenlaakso. 
Tradução de português para finlandês: Senhora Varpu Taarna 
http://fi.linkedin.com/in/marcosuomi 
teamneurs@gmail.com 
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