
 
 

 
 

As prescriptoras da missão inversa da ECICII+ interessam-se 

por empresas lusas de tratamento de águas e náutica 

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

Matosinhos e o Sports Clube Porto no Porto 

 

Porto, 7 de novembro de 2018.- A agenda da missão Inversa Colômbia-Panamá do programa 

europeu ECICII+ organizada pela Confederação de Empresários de Pontevedra (CEP) e 

orientada aos setores contract, engenharia e náutico, transladou-se hoje a Porto. 

A prescriptora colombiana Antonella Farah Louis e Tania González Torres, 

gerente de uma das divisões da agência estatal Saneamento do Panamá foram recebidas na 

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

projeto europeu ECICII+ que lidera a CEP, e no que também estão integrados o Igape, a 

Confederação de Empresários de Ourense (CEO) e a Associaçao Empresarial de Viana do 

Castelo (AEVC). 

Durante a receção receberam informação sobre empresas dos setores do seu 

interesse e sobre a importância da cooperação transfronteiriça face à internacionalização 

das pmes da Euroregião Galiza-Norte de Portugal. 

A seguir, transladaram-se à Estação de Águas Residuais de Matosinhos (ETAR 

Matosinhos), situada na zona noroeste da costa atlântica portuguesa, onde se lhes 

explicaram os pormenores do funcionamento da estação por responsáveis por Indaqua, 

empresa a cargo da sua gestão.  

A última visita da manhã levou às prescriptoras ao Sports Clube Porto, clube 

fundado em 1904 com o objetivo de promover a prática de qualquer modalidade de 

desporto, entre elas modalidades náuticas como remo ou a vai. Além de conhecer as 

instalações, o responsável pelo clube vistoriaram aos títulos e sucessos cosechados, tanto a 

nível nacional como internacional, nas mais de 30 modalidades, entre as quais destacam: 

remo, ginástica, atletismo, vai-a, natação, automovilismo, halterofilia, karate, ténis e 

esgrima. 

A agenda das prescriptoras concluiu com a visita vespertina de Farah Loiuis e 

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



 
 

 
 

de Portugal e importante porto pesqueiro, que se completa com um porto desportivo de 

categoria internacional.   

 

ECICII+, uma via para a internacionalização 

O projeto Estrutura Empresarial Conjunta para o Impulsiono e a Captação de Iniciativas de 

Internacionalização (ECICII+) enquadra-se no Programa INTERREG VA Espanha-

Portugal (POCTEP) 2014-2020 e tem como principal objetivo fortalecer a capacidade de 

internacionalização das PME da Eurorregião através da intensificação da cooperação 

transfronteiriça e do aproveitamento das sinergias da experiência galega e do norte de 

Portugal, e apostar na experimentação com modelos de internacionalização multissetorial. 

O projeto ECICII+ visa fomentar a internacionalização empresarial pondo em valor as 

oportunidades que apresenta para as PME da Eurorregião, assim como partilhar 

experiências de sucesso em mercados exteriores destas empresas. Para qualquer consulta 

relacionada com o projeto ECICII+, pode contactar através de e-mail. 

 

Mais informação: info@eciciiplus.org | www.eciciiplus.org | +34 986 439 611 


