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Região Autónoma dos
Açores acolhe, de 5 a 8 de
julho, o I Encontro Intercalar de Investidores da
Diáspora, que pretende
congregar investidores
portugueses e lusodescendentes residentes fora de Portugal com empresários das nove ilhas dos Açores em torno
da criação e fomento de parcerias de
negócio.
A territorialidade do arquipélago dos
Açores não se confina à delimitação
geográfica imposta pela natureza, mas
estende-se em diversas latitudes onde
existem comunidades de açorianos emigrados, que, com a sua dedicação, afirmam a nossa Açorianidade no mundo.
Este património humano, indissociável da nossa realidade insular, assume
uma importância ímpar, não apenas
pela sua expressiva representatividade,
mas também pela sua envolvência ativa
em diversas sociedades que podem ser
parceiros estratégicos no processo de
desenvolvimento da Região Autónoma
dos Açores.
Gozando de um espaço geoestratégico de referência, entre os continentes europeu e americano, os Açores
oferecem múltiplas oportunidades
de investimento aliadas a um sistema
de incentivo único em Portugal. Não
obstante o leque diversificado de áreas
de interesse empresarial, podemos destacar quatro como fundamentais para
os Açores, designadamente o turismo, a
economia do mar, a indústria agroalimentar e a ciência e tecnologia.

Sendo a primeira vez que se realiza
este evento numa Região Autónoma,
é nossa convicção que ele proporcionará momentos singulares de partilha
de informação e de concretização de
parcerias económicas que, para além da
participação no progresso do arquipélago, reforçará o relacionamento entre a
Diáspora e Portugal.

O GOVERNO DOS AÇORES
COM ESTE EVENTO
TAMBÉM RECONHECE OS
MILHARES DE EMIGRANTES
PORTUGUESES
E RESPETIVOS
DESCENDENTES, EM
ESPECIAL OS ORIUNDOS
DOS AÇORES, QUE
PARTICIPAM, NAS SUAS
COMUNIDADES E AQUI, NA
AFIRMAÇÃO DA NOSSA
REGIÃO E DO NOSSO PAÍS
NO MUNDO.
Neste evento, serão evidenciadas as
particularidades, as potencialidades e
os sistemas de apoio existentes que vão
ao encontro da simbiose da procura e
da oferta, aliada a um relevante plano
logístico que todas as ilhas oferecem.

www.revistaport.com

Junto com a SDEA - Sociedade para
o Desenvolvimento Empresarial dos
Açores, com o Município da Praia da Vitória, e com o Gabinete do Secretário de
Estado das Comunidades Portuguesas,
através do GAID - Gabinete de Apoio
ao Investidor da Diáspora, o Governo
dos Açores com este evento também
reconhece os milhares de emigrantes
portugueses e respetivos descendentes,
em especial os oriundos dos Açores, que
participam, nas suas comunidades e
aqui, na afirmação da nossa Região e do
nosso País no mundo.
Este é, sem dúvida, um momento
oportuno e único para analisarmos, debatermos e concretizarmos uma efetiva
cooperação económica, que contribuirá
para uma cada vez maior valorização da
nossa Região que, diariamente, dá uma
maior amplitude atlântica a Portugal.
Em nome do Governo dos Açores,
sejam muito bem-vindos à ilha Terceira.
Rui Bettencourt
Secretário Regional Adjunto
da Presidência para as Relações Externas
Governo dos Açores
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