
 
 

 
 

As prescriptoras da misión inversa de ECICII+ interesanse 

por empresas lusas de tratamento de augas e náutica 

 Tania González Torres e Antonella Farah Louis visitaron a AEP, a ETAR de 

Matosinhos e o Sports Clube Porto no Porto 

 

Porto, 7 de novembro de 2018.- A axenda da misión Inversa Colombia-Panamá do programa 

europeo ECICII+ organizada pola Confederación de Empresarios de Pontevedra ( CEP) e 

orientada aos sectores contract, enxeñería e náutico, trasladouse hoxe ao Porto.  

A prescritora colombiana Antonella Farah Louis e Tania González Torres, 

xerente dunha das divisións da axencia estatal Saneamento de Panamá foron recibidas na 

sede da Associaçao Empresarial de Portugal (AEP), que forma parte do partenariado do 

proxecto europeo ECICII+ que lidera a CEP, e no que tamén están integrados o Igape, a 

Confederación de Empresarios de Ourense ( CEO) e a Associaçao Empresarial de Viana 

do Castelo ( AEVC). Durante a recepción recibiron información sobre empresas dos 

sectores do seu interese e sobre a importancia da cooperación transfronteiriza para a 

internacionalización das pemes da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.  

A continuación, trasladáronse á Estación de Augas Residuais de Matosinhos ( 

ETAR Matosinhos), situada na zona noroeste da costa atlántica portuguesa, onde se lles 

explicaron os pormenores do funcionamento da estación por responsables de Indaqua, 

empresa a cargo da súa xestión.  

A última visita da mañá levou ás prescritoras ao Sports Clube Porto, club 

fundado en 1904 co obxectivo de promover a práctica de calquera modalidade de deporte, 

entre elas modalidades náuticas como remo ou vela. Ademais de coñecer as instalacións, o 

responsable do club pasaron revista aos títulos e éxitos cultivados, tanto a nivel nacional 

como internacional, nas máis de 30 modalidades, entre as cales destacan: remo, ximnasia, 

atletismo, vela, natación, automobilismo, halterofilia, karate, tenis e esgrima.  

A axenda das prescritoras concluíu coa visita vespertina de Farah Loiuis e 

González torres á Associação de Portos Douro e Leixões (APDL), segundo porto mercante 

de Portugal e importante porto pesqueiro, que se completa cun porto deportivo de rango 

internacional. 

 



 
 

 
 

ECICII+, unha via cara a internacionalización 

O proxecto Estrutura Empresarial Conxunta para o Impulso e a Captación de Iniciativas de 

Internacionalización (ECICII+) enmárcase dentro do Programa INTERREG V-A España-

Portugal (POCTEP) 2014-2020 e ten como principal obxectivo fortalecer a capacidade de 

internacionalización das pemes da Eurorrexión a través da intensificación da cooperación 

transfronteiriza e do aproveitamento das sinerxías da experiencia galega e do norte de 

Portugal, así como apostar pola experimentación con modelos de internacionalización 

multisectorial. O proxecto ECICII+ pretende fomentar a internacionalización empresarial 

poñendo en valor as oportunidades que presenta para as pemes da Eurorrexión, así como 

compartir experiencias de éxito en mercados exteriores destas empresas. Para calquera 

consulta relacionada co proxecto ECICII+, pode poñerse en contacto a través do correo 

electrónico.  

Máis información: info@eciciiplus.org | www.eciciiplus.org | +34 986 439 611 


