
 

 

 

A CEP impulsa a internacionalización de empresas galegas e 

lusas de contract, enxeñería e náutica en Colombia e Panamá 

 

 Tres prescritores latinoamericanos participan do 5 ao 9 de novembro nunha 

misión comercial inversa que lles permitirá manter contactos directos con 

empresarios da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, no marco do proxecto 

ECICII+, dentro do Programa INTERREG V-A España-Portugal (POCTEP) 

2014-2020, financiado pola Unión Europea e o FEDER 

 

Vigo, 2 de novembro de 2018. Dous prescritores panameños e outro de orixe 

colombiana, representantes dos sectores contract, enxeñería civil e náutica, participan, 

entre o 5 e o 9 de novembro, na misión inversa organizada pola Confederación de 

Empresarios de Pontevedra (CEP), no marco do proxecto de cooperación 

transfronteiriza ECICII+, financiado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 

Rexional da Unión Europea, co obxectivo de contribuír á internacionalización de 

empresas dos devanditos sectores asentadas na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. 

 

 A CEP, que lidera o proxecto ECICII+, colaborou nesta iniciativa coa 

Asociación Multisectorial de Novas Tecnoloxías de Información e Comunicación 

(INEO), socia do proxecto, e a Asociación Galega de Empresas de Enxeñería, 

Consultoría e Servizos Tecnolóxicos (Ageinco), adscrita á confederación pontevedresa. 

 

 Esta misión coincide co máximo apoxeo do sector contract da Eurorrexión, 

cuxa expansión o levou a ter presenza en máis de 90 países. Así mesmo, a crecente 

aparición de novos perfís de clientes, con diferentes formas de consumir e buscar 

servizos, fomentou que o sector náutico e da enxeñería enfoquen a súa oferta cara á 

innovación, creatividade e maior aplicación tecnolóxica. 

 



 

 

 

 É por iso que un dos principais obxectivos desta misión inversa é mostrarlles 

aos prescritores de Colombia e Panamá a calidade dos produtos e os servizos que 

ofrecen as empresas galegas e lusas, pero tamén dar a coñecer as oportunidades e as 

características que presentan estes mercados latinoamericanos para as empresas da 

Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, fomentando tanto a internacionalización como a 

cooperación luso-galaica. 

 

Dúas economías en auxe para ampliar a externalización 

 A economía de Panamá é unha das máis estables de América. De feito, nos 

próximos anos espérase que siga crecendo por encima da media rexional, grazas, en 

parte, ás obras de infraestruturas, á súa competitividade como centro loxístico 

internacional e ao aumento de consumo privado, favorecido por melloras no emprego e 

os salarios, así como polo crecemento do crédito.  

 

 Tanto Haris Kozo Abramovic como Tania González Torres, prescritores do 

mercado panameño, esperan entrar en contacto con empresas do sector da construción 

(servizos e solucións) así como con empresas dedicadas á obra civil ou enxeñerías. 

  

 O escenario a curto prazo da economía colombiana é similar: maior 

dinamización polo incremento do consumo, resultado dunha menor carga financeira dos 

fogares e unha maior confianza dos empresarios, que ven mellorías nos últimos meses. 

 

 Por iso, Antonella Farah Louis, prescritora procedente de Colombia, con máis 

de seis anos de experiencia no sector público e vinte no sector náutico, participa nesta 

misión co obxectivo de buscar investidores interesados en Cartaxena, especialmente, na 

construción e operación de mariñas ou proxectos de innovación e emprendemento no 

tema náutico, entre outros intereses. 

 



 

 

As reunións B2 B protagonistas da misión  

 O punto forte desta misión inversa serán as reunións bilaterais (Business to 

Business ou B2 B, no argot económico) que manterán os prescritores cos responsables 

de empresas galegas e do norte de Portugal que soliciten participar. A inscrición estará 

aberta ata a véspera do fin da misión e é gratuíta. Os encontros, cuxa duración 

aproximada será duns 45 minutos, manteranse na sede da CEP, aínda que tamén está 

previsto realizar unha xornada de traballo no Porto, en colaboración coa Associação 

Empresarial de Portugal, socia do proxecto ECICII+. 

 

ECICII+, unha vía cara á 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@eciiciiplus.org | www.eciciiplus.org | +34 986 439 611 
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