
 

 

 

N/Ref. 173/12                   Angra do Heroísmo, outubro de 2012 

Assunto: Missão Exploratória de Empresários da Finlândia aos Açores 

Caro Associado, 

 

No próximo mês de novembro a Região recebe uma Missão Empresarial da Finlândia. Uma 

iniciativa promovida pelo KIIC (Kymenlaaskso Internationalization Inciatives Council) com o 

apoio da APIA (Agência para a Promoção do Investimento dos Açores, E.P.E), da Câmara 

Municipal da Praia da Vitória e da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo (CCAH), a fim de 

apresentar o mercado nórdico e russo às empresas regionais, criando, assim, sinergias que 

possam levar ao aumento das exportações açorianas.  

 

Desta forma, a CCAH convida a vossa empresa a participar num Workshop, a realizar no dia 07 

de Novembro, pelas 15:00h na Praia da Vitória, com o intuito de dar a conhecer o potencial de 

exportação das Ilhas do Grupo Central. 

 

Vão estar presentes algumas entidades e empresas finlandesas com objetivos de cooperação e 

de investimento em áreas de interesse económico para os Açores, designadamente, Energias 

Renováveis, TIC, Educação, Logística e Distribuição Alimentar e Pescas.  

 

Nesse sentido, a CCAH convida as empresas interessadas a efetuar uma apresentação curta em 

língua inglesa, de cerca de 3 minutos, sobre os seus produtos e/ou serviços. Após as 

apresentações, vão ser promovidos contactos personalizados entre empresário locais e 

finlandeses, nas áreas de interesse.   

 

O mercado apresenta grandes potencialidades a nível comercial pelo que consideramos esta 

iniciativa uma mais-valia para a massa empresarial da Região. 

 

De forma a podermos desenvolver a calendarização das apresentações e contactos 

personalizados, solicitamos que demonstrem o interesse até ao dia 02 de novembro. Caso não 

tenha oportunidade para desenvolver a apresentação em língua inglesa, pode enviá-la para a 

CCAH até ao dia 02 de novembro, para que a sua Associação possa efetuar a tradução. 

 

Programa provisório dia 7 de novembro: 

 

15:00 - Apresentação da Responsabilidade da Câmara Municipal da Praia da Vitória 

                        “Um Concelho Orientado para o Investimento” 

15:10 – Apresentação da Responsabilidade da Câmara de Comércio de Angra do Heroísmo 

15:20 – Apresentações de Empresários (Terceira/Graciosa/São Jorge) 

16:30 – Apresentação da Responsabilidade da Delegação da Região de KymenlaaKson Liitto  

17:00 – Contatos de Empresários Açores e Finlândia 

18:45 – Transfere para o Aeroporto das Lajes  

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 


