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SÃO MIGUEL, 
O NOVO NINHO 

DAS TECNOLÓGICAS
Com um regime fiscal apetecível, clima ameno e uma situação 
geográfica privilegiada, os Açores querem tornar-se num local 

de eleição de startups e empresas de TI. A canadiana Jolera 
foi a mais recente conquista
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H á um ponto em pleno Oceano 
Atlântico que fica a meio ca-
minho entre uma das mais vi-

brantes cidades americanas e o coração 
da Europa. Este ponto é o arquipélago 
dos Açores. “Estamos a quatro horas 
de Boston e a quatro horas de Bruxe-
las. Há um período do dia em que é 
possível estabelecer contacto com os 
dois lados do oceano”, observa Bruno 
Belo, Diretor Regional do Empreende-

dorismo e Competitividade. Esta   evi-
dência geográfica começa a chamar a 
atenção de empresas tecnológicas, que 
têm vindo a olhar para a região como 
um local apetecível para instalar uma 
unidade de negócio. O mais recente, 
e relevante, é o caso da Jolera, mul-
tinacional canadiana com atividade 
na área das tecnologias de informa-
ção, em particular na cibersegurança, 
administração de sistemas e serviços 

baseados na cloud. Tem mais de 500 
funcionários e uma faturação global 
de 58 milhões de euros e em Portugal 
está presente no Porto, em Amarante e, 
desde novembro, também em São Mi-
guel, num investimento na ordem dos 
250 mil euros. Com sede em Toronto, 
terra de emigrantes açorianos, e vários 
colaboradores com origem nas ilhas, 
tratou-se de uma evolução natural para 
o CEO Alex Shan. Em entrevista ao 
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jornal Açoriano Oriental, concedida por 
altura da inauguração da delegação da 
empresa no primeiro Parque de Ciência 
e Tecnologia da Região Autónoma dos 
Açores, Nonagon, revelou a intenção 
de criar programas de formação em 
cibersegurança, em colaboração com a 
Universidade dos Açores e com escolas 
de formação profissional. “Pretende-
mos trazer pessoas do continente, do 
Canadá, da Ucrânia e da Polónia, que 
já possuem esses conhecimentos, para 
a Região”.

Cerca de 90% das 40 empresas ins-
taladas no Nonagon são da área tecno-
lógica, criando o que a Presidente do 
Conselho de Administração da Asso-
ciação, Teresa Ferreira, classifica como 
uma “comunidade vibrante” em que a 
“situação ultraperiférica” é compen-
sada com uma “política de incentivos 
ao investimento, como o Subsistema 
de Incentivos para o Empreendedoris-
mo Qualificado e Criativo que apoia a 
realização de projetos de investimento 
e ações coletivas de empreendedoris-
mo”, diz a responsável, que destaca as 
iniciativas Vale Incubação, Vale PME 
Digital e Empresa Digital, tudo apoios 
para startups inseridas em incubadoras 
e para o desenvolvimento de projetos 
no âmbito da economia digital. A so-
mar a um regime de IRS, IRC e IVA que 
Bruno Belo classifica de “benevolente”, 
traduzindo-se numa redução da taxa 
de impostos na ordem dos 30% rela-
tivamente ao território continental. 
“Os Açores prescindem desta receita 
em favor das empresas e das pessoas”, 
diz Bruno Belo.

CARGA FISCAL “BENEVOLENTE” 
Para já, a expectativa da Jolera é contra-
tar para o centro açoriano pelo menos 
70 profissionais até ao final de 2023, 
para garantir a prestação de serviços 

processo de instalação na ilha. “Cada 
vez gosto mais da vida em São Miguel”, 
confessa. “É um mercado muito atrati-
vo e estamos determinados a criar um 
centro de cibersegurança com recursos 
próprios”, avança. “Quando esteve nos 
Açores, para a inauguração, o CEO ficou 
encantado com a entrega dos açoria-
nos, o que aumentou o interesse em 
explorar este mercado”, revela. “Há 
uma cultura e um empenho diferentes 
[do que encontramos noutros locais]”, 
continua. E depois há o “clima bom, a 
tranquilidade e a segurança”, comple-
menta Bruno Belo. 

E também há o desafio de encon-
trar profissionais qualificados, admite 
o governante. “As empresas quando 
vêm trazem os seus próprios colabo-
radores, tanto do mercado nacional, 
como do internacional. Temos uma 
dificuldade ao nível dos recursos hu-
manos, sobretudo em áreas, como 
esta, de maior exigência”, continua. 
Abrindo-se também aqui, na área da 
qualificação, uma oportunidade para 
empresas de formação, que já come-
çam a instalar-se na ilha. E também 
é preciso transformar os programas 
operacionais em emprego efetivo. “Por 
um lado, temos as empresas a queixa-
rem-se de falta de mão-de-obra, por 
outro crescem os programas ocupa-
cionais”, nota Bruno Belo que lança 
ainda o desafio às universidades para 
que estas se “reorganizem.”   

Porque há situações em que por mais 
azul que seja o mar e mais verde sejam 
os pastos, não chega. n

“AS EMPRESAS QUANDO VÊM 
TRAZEM OS SEUS PRÓPRIOS 
COLABORADORES, TANTO DO 
MERCADO NACIONAL, COMO 
DO INTERNACIONAL. TEMOS 
UMA DIFICULDADE AO NÍVEL 
DOS RECURSOS HUMANOS, 

SOBRETUDO EM ÁREAS, COMO 
ESTA, DE MAIOR EXIGÊNCIA”

B R U N O  B E L O
DIRETOR REGIONAL DO EMPREENDEDORISMO E 

COMPETITIVIDADE

Cerca de 90% das 40 
empresas instaladas no 
primeiro Parque de Ciência e 
Tecnologia da região, Nonagon, 
são da área tecnológica

A multinacional canadiana quer 
criar em São Miguel um centro 

dedicado à cibersegurança   

365 dias por ano, 24 horas por dia. 
Inicialmente a clientes da América do 
Norte, sendo a atividade depois alar-
gada a outros países, incluindo Por-
tugal. Isto numa visão “realista”. Na 
versão otimista, a expecatativa é a de 
chegar à centena de trabalhadores, diz 
Hugo Pinho, gestor sénior de iniciativas 
estratégicas, que tem coordenado o 


