
 

 

 

Empresas de  contract, enxeñería e náutica exhiben o seu 

potencial ante prescritores de Colombia e Panamá 

 

 Os participantes na misión inversa organizada pola CEP expresaron a súa 

satisfacción pola intensiva axenda de traballo que lles vai a permitir manter 

contactos profesionais con máis de 20 empresas de Galicia e o Norte de 

Portugal  

 A Confederación lembrou que a participación nos encontros bilaterais é 

gratuíta e a inscrición continua aberta  

 Estas actividades, totalmente gratuítas para as empresas interesadas, 

enmárcanse dentro do Programa INTERREG V-A España-Portugal 

(POCTEP) 2014-2020, ECICII+ financiado pola Unión Europea e o 

FEDER.  

 

Vigo, 6 de novembro de 2018.- Achegar o potencial das empresas de  contract, 

enxeñería e náutica de Galicia e o Norte de Portugal ás oportunidades de negocio en 

Colombia e Panamá, promovendo a súa cooperación e internacionalización, é o 

obxectivo da misión inversa organizada pola Confederación de Empresarios de 

Pontevedra ( CEP) no marco do proxecto europeo  ECICII+.  

 Dende onte e ao longo de toda a semana os prescritores invitados - Antonella  

Farah Louis, de Colombia, e  Tania González Torres e  Haris  Kozo  Abramovic, de 

Panamá-, desenvolverán unha intensiva axenda de traballo, mantendo contactos 

profesionais con máis de 20 empresas da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

 “Esta misión inversa é unha oportunidade para dar a coñecer o potencial dos 

sectores aos que vai dirixida”, expuxo Carlos Abal, Presidente de INEO, socio do 

proxecto, quen agradeceu ao Igape, á Confederación de Empresarios de Ourense, á  



 

 

Associaçao Empresarial de Portugal ( AEP) e á  Associaçao Empresarial de Viana  do 

Castelo (AEVC), a súa colaboración na organización. 

 Así mesmo, agradeceu tamén a colaboración da Asociación Galega de 

Empresas de Enxeñería, Consultoría e Servizos Tecnolóxicos ( AGEINCO) a súa 

contribución para lograr a axenda de reunións e entrevistas realizouse tendo en canta as 

necesidades reais das empresas. 

 Na súa primeira experiencia nunha misión inversa,  Tania González Torres, 

xerente da Sección de Estudo e Deseño do Programa Saneamento de Panamá, asegura 

que tras a primeira xornada de contactos profesionais, valora moi positivamente a 

experiencia, por canto que lle permite coñecer ás empresas e ver os seus proxectos 

executados in situ, comprobando a súa idoneidade para o mercado  panameño. 

 “Estou moi satisfeita e agradecida e aposto polas sinerxías que poidan chegar a 

xerarse grazas á celebración desta misión”, aseverou. Ademais, destaca a aposta de 

Goberno de Panamá por desenvolvemento do saneamento e canalización das súas augas, 

ámbito onde teñen cabida empresas de enxeñería da Eurorrexión Galicia-Norte de 

Portugal.  

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

do turismo náutico en Panamá con experiencia en relacións públicas, explica que para o 

Goberno do seu país, “o Turismo é o novo petróleo e estase orientando a economía cara 

á economía laranxa, cara á innovación e a creatividade, polo que o contexto político é 

moi favorable para proxectos dirixidos a eses campos”, alentou. 

 Mostrouse moi compracida pola axenda desenvolta ata agora, e polas sinerxías 

xurdidas nas reunións mantidas, e dada a aposta do Goberno de Colombia por fortalecer 

o turismo náutico, desde o seu punto de vista, “existe unha gran oportunidade de 

internacionalización para as empresas da Eurorrexión”.  

  Haris  Kozo, xerente de deseño en  Modelical expresou a súa satisfacción pola 

fluída comunicación nos contactos de traballo mantidos, “grazas á utilización dunha 



 

 

metodoloxía compartida”, polo que, a pesar de que “Panamá non é un país fácil”, 

mostrouse convencido das posibilidades de sacar adiante proxectos grazas aos avances 

técnicos que permiten empregar unha linguaxe universal, que axuda a reducir 

considerablemente os tempos”.  

 O Presidente da Asociación Galega de Empresas de Enxeñería, Consultoría e 

Servizos Tecnolóxicos (AGEINCO), Fernando López Mera, agradeceu á  CEP e aos 

socios do proxecto  ECICII+ a oportunidade de participar nesta misión inversa, e o seu 

interese en promover a internacionalización e a cooperación entre as empresas da 

Eurorrexión, así como aos prescritores por participar nesta misión inversa comercial. 

 “Entendemos que a xeración de redes de traballo a nivel internacional é moi 

importante para as nosas empresas, xa que ao final o coñecemento que teñamos das 

empresas e das persoas que están detrás, fan que redunden nunha mellora da 

competitividade a ambos os dous lados do charco”, apuntou. 

 Ademais, destacou, que as súas empresas son, á súa vez, prescritores de 

tecnoloxía e, polo tanto, de internacionalización polo que esta iniciativa pode e isto 

pode supoñer á súa vez un beneficio para as empresas asociadas a  AGEINCO. 

 Finalmente, Carlos Abal destacou que “desde INEO sempre cremos na 

colaboración como vía para que as empresas de Galicia e Norte de Portugal, que non se 

caracterizan por ser de gran tamaño, poidan  internacionalizarse e chegar a clientes que 

de forma individual sería imposible”. Por iso, a asociación que preside colabora 

activamente neste tipo de iniciativas e é socia do proxecto  ECICII+. 

 Tamén manifestou a intención da  CEP de continuar apoiando a 

internacionalización das empresas de Pontevedra e apelou ao éxito desta misión para dar 

continuidade á cooperación con  AGEINCO en próximas iniciativas. 

 

 

 



 

 

ECICII+, unha vía 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 
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