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Projeto N-Invest
Oferta Quali�cada, Diferenciadora e Facilitadora na Captação de Novos Investimentos

Decorreu, no passado dia 25 de maio, a apresentação pública do projeto “Oferta Quali�cada,
Diferenciadora e Facilitadora na Captação de Novos Investimentos”, sob a marca N-Invest, na
qual foram assinados importantes acordos com as Comunidades Intermunicipais e com os
Conselhos Empresariais da região Norte para aumentar a competitividade e a captação de
investimento norte do país.  
 
Promovido pela AEP, em cooperação com os principais atores, públicos e privados, o N-Invest
combina: 
 
- O mapeamento, caracterização e classi�cação das 407 áreas empresariais da região; 
 
- A disponibilização de um observatório de informação socioeconómica e empresarial;  
 
- A criação de plataforma eletrónica que reúne informação da oferta com vista a promover a
atratividade de investimento, designadamente a instalação de empresas; 
 
- Um gabinete de apoio ao potencial investidor, através do qual presta aconselhamento
personalizado aos empresários, nacionais e estrangeiros, que pretendam investir na região; 
 
- A criação de uma entidade de suporte à continuidade do projeto, com base na realização de
um estudo de benchmarking ao nível das melhores práticas internacionais. 
 
 
N de Nosso. N de Norte. N-Invest 
 
 

Contacto 

Cláudia Azevedo 

e-mail: n-invest@aeportugal.pt (mailto:n-invest@aeportugal.pt) 

 
 
 
Brochura N-INVEST em anexo. 
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