Plataforma InvestinAzores – Perguntas Frequentes
1. O que é a Plataforma InvestinAzores?
A Plataforma InvestinAzores é uma ferramenta online que se dirige aos empresários açorianos
e aos empresários externos que procurem oportunidades de investimento e de parcerias na
Região Autónoma dos Açores.
2. Quais os seus objetivos?
A Plataforma InvestinAzores visa os seguintes objetivos:
Identificar oportunidades de parcerias;


Promover e proporcionar negócios nos Açores;



Aumentar a competitividade das PME´s açorianas;



Criar uma base de dados útil ao meio empresarial dos Açores;



Identificar e ultrapassar situações que limitam a atuação dos agentes económicos na
Região;



Orientar os empresários, quando adequado, acerca dos sistemas de incentivos criados
pelo Governo Regional dos Açores com vista à promoção do investimento, à
competitividade empresarial e à criação de emprego.

3. Como é que me posso inscrever?
Para se inscrever na Plataforma basta clicar no campo “InvestinAzores” do site
www.investinazores.com e preencher o formulário. Depois receberá no seu e-mail a
confirmação de inscrição.
4. Como funciona a plataforma?
Após inscrição na plataforma InvestinAzores, a informação do empresário ficará na base de
dados confidencial da SDEA. Será nomeado um técnico da SDEA para acompanhar a empresa
e o processo. Esse gestor entrará em contacto com o usário para confirmação de dados e
pedidos de informação adicional, caso se justifique.

Após verificação das compatibilidades entre os processos em criados na Palaforma, a SDEA
promoverá ligações, com as devidas autorizações, entre os utilizadores com interesses
complementares.
A SDEA não intervirá diretamente no processo negocial entre os agentes económicos mas
estará sempre disponível para fazer o necessário acompanhamento e aconselhamento
personalizado, desde que no âmbito das suas valências e atribuições.
5. O que é um processo?
A criação de um processo é feita no momento em que um utilizador submete uma nova
intenção de negócio na Plataforma, quer do lado da procura quer do lado da oferta, através
da secção da Plataforma InvestinAzores preparada para tal.
Os “interesses” mais comuns são:


Venda parcial/total do negócio, fusões ou aquisições;



Parceiros para investimento;



Parceiro para reestruturação;



Parceiros enquanto Fornecedor/Cliente;



Parceiros para Importação/Exportação;



Financiamento;



Fundos de Capital de Risco ou Business Angels.

Um processo pode sempre ser posteriormente alterado ou eliminado.
6. Estou interessado em vender a minha empresa, expandir as operações ou arranjar
parceiros de negócio. A minha intenção ficará visível a qualquer pessoa?
Toda a informação inserida na plataforma é considerada de caracter sigiloso podendo ser
acedida apenas por membros da SDEA com responsabilidade na matéria ou partilhada com
terceiros mediante autorização.
Assim sendo, a informação fornecida só poderá ser disponibilizada a outros utilizadores após
se ter constatado uma complementaridade de interesses e mediante autorizações prévias de
ambas as partes.

