Raport privind participarea
INCDMTM la întâlnirea de Afaceri România-Portugalia
organizată la Palatul CCIB
Din partea APROMECA – EMC Cluster MECHATREC și INCDMTM s-a
participat la întâlnirea de Afaceri România-Portugalia, organizat de CCIB in
București, în data de 29.10.2018, la Palatul CCIB, Aula Carol I din Strada Ion
Ghica nr. 4, Sector 3, Bucureşti.
Această întâlnire a fost moderată de Domnul Preşedintele CCIB Sorin
Dimitriu, care a precizat de la inceput că acest eveniment este prilejuit de vizita în
România a unei misiuni economice din Portugalia, focusată in special pe sectorul
textil. Dl. prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele Camerei de Comerț și
Industrie a Municipiului București (CCIB) a transmis mesajul către cei prezenți că
«promovarea intensivă a colaborării comercial economice între România și
Portugalia poate contribui atât la creșterea schimburilor comerciale și cooperării
economice bilaterale, cât și la cooperarea pe terțe piețe, în special pe cele din
America Latină, zonă prioritară în strategia de relații internaționale a Camerei
bucureștene». Președintele CCIB a dat cuvantul in continuare Dnei Gabriela
Mihaela Voicilă, Secretar de stat în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat.
Doamna Gabriela Mihaela Voicilă, Secretar de stat și coordonator al
sectorului de comerț exterior, co-președinte al Consiliului de Export al României a
avut un discurs consistent către cei prezenți, atât la nivel personal – susținând că a
condus aproape 20 de ani o firmă privată și înțelege foarte bine preocupările și
efortul oamenilor de afaceri, aducând în discuție și faptul că de curând a vizitat
Porto cu o delegație de oameni de afaceri din Timiș și speră că rezultatele
întâlnirilor B2B române-portugheze să fi fost mulțumitoare pentru toți participanții
de atunci, totodată apreciind că industriile românești și portugheze au fost foarte
bine dezvoltate până să inceapă perioada de globalizare, care trebuie străbătută în
mod competitiv; de asemenea a felicitat industria textilă modernă care pune accent
pe nanotehnologii, apreciiind că este de viitor, cât și un discurs oficial din partea
ministerului pe care îl reprezintă și al Guvernului, privind situația economică –
financiară prezentă a României, mulți indicatori fiind în creștere și ameliorare față
de anii anteriori (precum produsul intern brut care se preconizează a fi de 5,5 %).
Totodată a prezentat stadiul și perspectivele colaborării comercial economice
româno-portugheze în contextul evoluției bune a economiei țării noastre, precum și
al programului guvernamental de suținere a mediului de afaceri autohton în
promovarea produselor și serviciilor pe piețe externe.
Domnul Paolo Vaz, a urmat cu o prezentare a industriei textile portugheze,
sector important în economia acestei țări, care asigură 9% din producția industriei

manufacturiere și 10% din exportul total al Portugaliei, angajând aprox. 20% din
angajații țării. A evidențiat o serie de indicatori de competitivitate ai industriei
textile portugheze, care o face viabilă pentru exporturi (precum clienții din Spania
(34%), Franța (12%), Germania (9%), UK(8%), USA (6%), Italia(5%),
Olanda(4%), Suedia/ Belgia (2%); exporturile sunt in cre;tere cu cca. 5%, la fel la
textile manuale ;i alte articole (4%)). A făcut precizări cu privire la posibilitățile de
colaborare cu sectorul similar din România, care a fost reprezentat la eveniment de
dl. Mihai Păsculescu, președintele FEPAIUS, precum și la dorința de a promova
cooperarea economică și în alte domenii în calitatea sa de Consul onorific al
României la Porto, în care a fost investit în prima parte a acestui an.
Dl. Mihai Păsculescu la rândul său a luat cuvântul, prezentând atuurile
industriei textile românești, precum și identificarea industriei primare textile unde
românia poate apela la industria similară portugheză pe colaborări mai extinse,
precizând și faptul că industria autohtonă se poate mândri cu textile inteligente
pentru armată.
În a doua parte a evenimentului, reprezentanții firmelor portugheze şi-au
prezentat activitatea şi propunerile de colaborare, intrând în dialog cu reprezentanţii
firmelor româneşti care au răspuns invitaţiei CCIB în cadrul sesiunii B2B.
In concluzie, acest eveniment a reprezentat o oportunitate reală pentru
colaborări bilaterale și internaționalizarea afacerilor celor prezenți.

