
 
 

 
 

Mais de 25 empresas dos setores contract, engenharia e 

náutico promovem-se em Colômbia e Panamá graças à 

Missão Inversa organizada pela CEP 

 Os prescriptores latino-americanos destacam a alta qualidade e a grande 

variedade de produtos e serviços das empresas de contract, engenharia e 

náutica da Galiza e Norte de Portugal, e expressaram a sua satisfação pelos 

contactos profissionais mantidos 

 A intensiva agenda desenvolveu-se do 5 ao 9 de novembro e permitiu conhecer 

produtos e serviços de engenharia, consultoria, tecnológicos, construção e 

águas residuais  

 

Vigo, 9 de novembro de 2018.- Cerca de 30 empresas de contract, engenharia ou 

náutica da Euroregião Galiza - Norte de Portugal puderam beneficiar da Missão Inversa 

Colômbia e Panamá, organizada pela Confederação de Empresários de Pontevedra 

(CEP) no enquadramento do projeto ECICII+ e celebrada entre o 5 e o 9 de novembro.  

Tania González Torres, xerente dá Secção de Estudo e Deseño do Programa 

Saneamento do Panamá, valoriza moi positivamente esta experiência, ao permitirlle 

coñecer non só aos representantes dás empresas senón tamén visitar vos seus proxectos 

executados in situ, comprovando a súa idoneidade para ou mercado panamenho. Assim 

mesmo, animou ás empresas dá eurorrexión para proxectarse não mercado  panamenho 

grazas á adrede de Goberno do Panamá pólo desenvolvemento do saneamento e 

canalización de augas.  

“Non tinja experiência prévia em misións inversas e a verdade ou resultado foi 

sumamente positivo. Foi moi enriquecedor, xa que me levo moita informação que 

pretendo a envorcar nos documentos de licitação não futuro. Ademais encantoume ir ás 

plantas de depuração e ver que está todo ou processo monitorado e  sistematizado”, 

expõe.  

Pola súa banda,  Antonella  Farah Louis, xestora de desenvolvemento urbano do 

turismo náutico no Panamá, mostrouse moi compracida pola axenda desenvolta durante 

a celebração dá missão inversa e polas sinerxías xurdidas nas reunións mantidas com 

empresas e institucións do setor náutico tanto da Galiza como do Norte de Portugal.  



 
 

 
 

“Foi unha experiência moi produtiva. Marcho moi contente. Fixen contactos 

incribles com empresas cunha dinâmica especial para levar a cabo proxectos inovadores 

e experiência na transferência de coñecemento e tecnoloxía e, sobretudo, cun grande 

espírito de colaboração, aspeto moi importante cando falamos de internacionalização”, 

destaca a prescritora colombiana. 

Haris  Kozo  Abramovic, prescritor do mercado  panamenho e atual xerente de 

deseño em Modelical, empresa estabelecida em Madrid, limitou a súa participação na 

missão inversa ao luns 5 e terça-feira 6, mas mostrouse satisfeito coa rolda de contactos. 

Kozo encomia a fluída comunicação nos contactos de traballo mantidos, “ao trocar 

impresións com responsáveis por grandes empresas, referentes para o Panamá não setor  

contract”.  

Assim mesmo, anima ás empresas dá eurorrexión a se iniciar não mercado  

panamenho ao estar este país  centroamericano nun processo de dixitalización em canto 

á estandardização e  protocolorización de proxectos, área na que, ao seu entender, 

existem grandes oportunidades para as empresas da Galiza e ou Norte de Portugal. 

Ademais dois encontros  Business    to Business (B2B) mantidos na sede dá CEP 

ou nas próprias instalacións dás empresas, vos três prescritores visitaram in situ 

algunhas dás obras máis representativas do setor  contract, enxeñería e náutico como são 

ou Porto de Vigo e a Estação Depuradora de Augas Residuais do Lagares (EDAR 

Lagares), ou a ETAR  de Matosinhos, ou a Administração dúas Portos  do  Douro,  

Leixões e Viana  do Castelo. 

 

 

ECICII+, unha vía cara a internacionalización  

O projecto Estrutura Empresarial Conjunta para o Impulsiono e a Captação de 

Iniciativas de Internacionalización ( ECICII+) enquadra-se dentro do Programa 

INTERREG V-A Espanha-Portugal ( POCTEP) 2014-2020 e tem como principal 

objectivo fortalecer a capacidade de internacionalización das PME da Eurorrexión 

através da intensificación da cooperação transfronteiriça e do aproveitamento das 

sinerxias da experiência galega e do Norte de Portugal, assim como apostar na 

experimentación com modelos de internacionalización multisectorial.  

 



 
 

 
 

O projecto  ECICII+ pretende fomentar a internacionalización empresarial 

pondo em valor as oportunidades que apresenta para as PME da Eurorrexión, assim 

como partilhar experiências de sucesso em mercados exteriores de empresas da 

Eurorrexión. Para qualquer consulta relacionada com o projecto  ECICII+, pode pôr-se 

em contacto através da direcção de correio.  

 

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