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Kymenlaakso referência internacional 

De 7 a 9 deste mês estive na Finlândia uma equipa, da NERLEI, Portugal, para estudar estratégia ao nível 

das cidades. NERLEI é uma associção empresarial da região de Leira. Leira fica a 150 km a norte de Lisboa. 

Os membros da equipa eram Jorge Santos, presidente da NERLEI, Charters Monteiro, presidente da ADLEI, 

associação para o desenvolvimento de Leiria, Jaime Guerra, CEO da JLM (consultora responsável pelo 

estudo). NERLEI pretende estimular a implementação da estratégia ao nível da região de Leiria. Para isso 

selecionaram países para estudar e escolha final foi a Finlândia. Depois selecionaram regiões na Finlândia 

onde se concentraram nas regiões deTampere, Helsinki e Kymenlaakso. Começaram por Tampere, no dia 8 

onde se reuniram com os responsáveis da cidade e do Pirkkanmaan Liitto e onde aprenderam como 

integrar a inovação ao nível das cidades. Nos dias 9 e 10 tiveram reuniões na região de Helsinki que 

incluíram a reunião com a Greater Helsinki Promotion. Nessa reunião, o director geral, Senhor Micah Gland 

salientou a importância de fazer crescer o bolo todo, no sentido de que se um projecto de investimento for 

bom para a região qualquer dos ingredientes (cidades) beneficiará dele. 

Dia 11 foi dedicado a Kymenlaakso. Começamos de manhã com reunião em Kymenlaakso Liitto. Aí 

compreenderam a importância deste órgão para a integração harmoniosa entre as decisões do governo 

central e dos municipios. Ficaram inteirados de como é feita a estratégia incluindo métodos avançados 

como sejam o uso de cenários. Ficaram a perceber que umas das grandes limitações de Portugal pode estar 

na não existência destes conselhos regionais que apesar de pequenos em estutura desempenham um papel 

crucial na codificação e descodificação de mensagens de e para governo central e municipios. 

 

Posteriormente e sem tempo para almoçar tivemos uma reunião com o Cursor. Ficaram familiarizados com 

a dinâmica da estratégia do Cursor ao nível da formulação e implementação. O Senhor Markku Merovuo, 

diretor, explicou com clareza as relações entre os donos e a gestão do Cursor e o desenvolvimento da 

região. A região de 90.000 pessoas tem mais 5600 empresas em que cerca de 10% das novas empresas são 

empresas de origem russa. 

A última reunião foi na cidade de Hamina onde o Senhor Rami Hasu expos de forma coerente os desafios 

para Hamina bem como as oportunidades. Explicou a importância da história, do Porto, da evolução do 

cluster da floresta e pasta de papel. Realçou os futuros investimentos incluindo da Google. Ficou 

evidenciado a importância da E18. Partilhou a importância do uso da metodologia “Blue Ocean”na àrea de 

estratégia como forma de abertura de novas oportunidades e de inovação. 

No final visitamos a cidade de Kotka onde foi possivel compreender a boa integração dos parques na 

qualidade de vida das pessoas. A equipe estava contente com o investimento que fez na deslocação à 

Finlândia pois poderam constatar no local as realidades que fazem a Finlândia brilhar no planeta. 

Tradução de português para finlandês: Senhora Varpu Taarna 
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Kymenlaakso and international reference 

 

From 7 to 9 October was in Finland, NERLEI from Portugal to study strategy at town level. 

NERLEI is a business association of Leiria region. Leira is 150 km north of Lisbon. Team 

members were Jorge Santos, president of NERLEI, Charters Monteiro, president of ADLEI 

association for the development of Leiria, Jaime Guerra and CEO of JLM, consultant 

responsible for the study. NERLEI wants to stimulate the implementation of the concept of 

strategy in Leiria region. Several countries were selected for this study but the final choice 

was Finland. The selected areas in Finland where Tampere, Helsinki and Kymenlaakso. 

Started by Tampere, on the 8th where they met with officials of the city and Pirkkanmaan 

Liitto and where they learned how to integrate innovation in cities. On 9th and 10th they had 

meetings in Helsinki region that included a meeting with the Greater Helsinki Promotion. At 

this meeting, the Director General, Mr Micah Gland stressed the importance of growing the 

whole cake, in the sense that if an investment project is good for any region all the ingredients 

(cities) will benefit him. 

Day 11 was dedicated to Kymenlaakso. We started the morning with a meeting in 

Kymenlaakson Liitto. There we understood the importance of this organ for the smooth 

integration between the decisions of the central government and the municipalities. At 

Kymenlaakson Liitto are used advanced methods of strategy such as the use of scenarios. The 

Portuguese team realized that one of the major limitations of Portugal might be related to a 

non-existence these regional councils. These small structures play a crucial role in the 

encoding and decoding of messages to and from the central government and municipalities. 

Subsequently we had a meeting with the Cursor. The Portuguese Team became familiar with 

the dynamics of the strategy of the Cursor at the level of formulation and implementation. Mr. 

Markku Merovuo, director, explained clearly the relations between the owners and 

management of the Cursor and development of the region. The region has more than 90,000 

persons and 5600 firms in 5600. About 10% of new businesses are enterprises of Russian 

origin. 

The last meeting was in the city of Hamina where Mr. Rami Hasu consistently exposed to the 

challenges and opportunities Hamina. He explained the importance of history, the Port, the 

evolution of the cluster of forest and paper pulp. He stressed future investments including 

Google. It was evident the importance of E18. Mr. Rami Hasu, shared the importance of using 

the methodology "Blue Ocean" strategy in the area as a way of opening up new opportunities 

and innovation. 

In the end we visited the town of Kotka where it was possible to understand the integration of 

parks in good quality of life. The Portuguese team was happy with the investment made to 

study Finland since they could see the realities on the site that make Finland shine on the 

planet. 
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