
 

 

 

Empresas de contract, engenharia e náutica exibem o seu 

potencial ante prescriptores de Colômbia e Panamá 

 

 Os participantes na missão inversa organizada pela CEP expressaram a sua 

satisfação pela intensiva agenda de trabalho que lhes vai permitir manter 

contactos profissionais com mais de 20 empresas da Galiza e o Norte de 

Portugal  

 A Confederação lembrou que a participação nos encontros bilaterais é gratuita 

e a inscrição contínua aberta 

 Estas atividades, totalmente gratuitas para as empresas interessadas, 

emolduram-se dentro do Programa INTERREG V-A Espanha-Portugal 

(POCTEP) 2014-2020, ECICII+ financiado pela União Europeia e o FEDER. 

 

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

engenharia e náutica da Galiza e o Norte de Portugal às oportunidades de negócio em 

Colômbia e Panamá, promovendo a sua cooperação e internacionalização, é o objetivo 

da missão inversa organizada pela Confederação de Empresários de Pontevedra (CEP) 

no enquadramento do projeto europeu ECICII+. 

 Desde ontem e ao longo de toda a semana os prescriptores convidados -

Antonella Farah Louis, de Colômbia, e Tania González Torres e Haris Kozo 

Abramovic, do Panamá-, desenvolverão uma intensiva agenda de trabalho, mantendo 

contactos profissionais com mais de 20 empresas da Euroregião Galiza-Norte de 

Portugal.  

 “Esta missão inversa é uma oportunidade para dar a conhecer o potencial dos 

setores aos que vai dirigida”, expôs Carlos Abal, Presidente de INEO, sócio do projeto, 

quem agradeceu ao Igape, à Confederação de Empresários de Ourense, à Associaçao 



 

 

Empresarial de Portugal (AEP) e à Associaçao Empresarial de Viana do Castelo 

(AEVC), a sua colaboração na organização. 

 Assim mesmo, agradeceu também a colaboração da Associação Galega de 

Empresas de Engenharia, Consultoria e Serviços Tecnológicos (AGEINCO) a sua 

contribuição para conseguir a agenda de reuniões e entrevistas se tenha realizado tendo 

em quanta as necessidades reais das empresas. 

 Na sua primeira experiência em uma missão inversa, Tania González Torres, 

gerente da Secção de Estudo e Desenho do Programa Saneamento do Panamá, assegura 

que depois da primeira jornada de contactos profissionais, valoriza muito positivamente 

a experiência, já que lhe permite conhecer às empresas e ver os seus projetos executados 

in situ, comprovando a sua idoneidade para o mercado panamenho. 

 “Estou muito satisfeita e agradecida e aposto em as sinergias que possam 

chegar a gerar graças à celebração desta missão”, afirmou. Além disso, destaca aposta-a 

de Governo do Panamá por desenvolvimento do saneamento e canalización das suas 

águas, âmbito onde têm cabida empresas de engenharia da Euroregião Galiza-Norte de 

Portugal.  

 Por sua vez, Antonella Farah Louis, gestora de desenvolvimento urbano do 

turismo náutico no Panamá com experiência em relações públicas, explica que para o 

Governo do seu país, “o Turismo é o novo petróleo e está a orientar-se a economia para 

a economia laranja, para a inovação e a criatividade, pelo que o contexto político é 

muito favorável para projetos dirigidos a esses campos”, alentou. 

 Mostrou-se muito comprazida pela agenda desarrollado até agora, e pelas 

sinergias surgidas nas reuniões mantidas, e dada a aposta do Governo de Colômbia por 

fortalecer o turismo náutico, desde o seu ponto de vista, “existe uma grande 

oportunidade de internacionalização para as empresas da Euroregião”.  

 Haris Kozo, gerente de desenho em Modelical expressou a sua satisfação pela 

fluída comunicação nos contactos de trabalho mantidos, “graças à utilização de uma 



 

 

metodologia partilhada”, pelo que, apesar de que “Panamá não é um país fácil”, 

mostrou-se convencido das possibilidades de sacar adiante projetos graças aos avanços 

técnicos que permitem empregar uma linguagem universal, que ajuda a reduzir 

consideravelmente os tempos”.  

 O Presidente da Associação Galega de Empresas de Engenharia, Consultoria e 

Serviços Tecnológicos (AGEINCO), Fernando López Mera, agradeceu à CEP e aos 

sócios do projeto ECICII+ a oportunidade de participar nesta missão inversa, e o seu 

interesse em promover a internacionalização e a cooperação entre as empresas da 

Euroregião, bem como aos prescriptores por participar nesta missão inversa comercial. 

 “Entendemos que a geração de redes de trabalho a nível internacional é muito 

importante para as nossas empresas, já que ao final o conhecimento que tenhamos das 

empresas e das pessoas que estão detrás, fazem com que redunden em uma melhoria da 

competitividade a ambos lados do charco”, apontou. 

 Além disso, destacou, que as suas empresas são, à sua vez, prescriptores de 

tecnologia e, portanto, de internacionalização pelo que esta iniciativa pode e isto pode 

supor à sua vez um benefício para as empresas associadas a AGEINCO. 

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

colaboração como via para que as empresas da Galiza e Norte de Portugal, que não se 

caracterizam por ser de grande tamanho, possam internacionalizarse e chegar a clientes 

que de forma individual seria impossível”.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
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http://www.eciciiplus.org/

