Deslocação da AICCOPN à Roménia - 11 a 14 de Janeiro de 2009

Esta deslocação à Roménia vem na sequência do convite remetido pela ARACO à AICCOPN e da
visita à nossa Associação, duma Delegação em 26 de Maio de 2008, de empresários romenos.
Desta deslocação à Roménia salienta-se por ordem cronológica as reuniões na: ARACO, AICEP,
Secretaria de Estado dos Transportes e Infra-Estruturas e Embaixada de Portugal, para além dos
contactos com representantes de algumas empresas portuguesas a trabalhar na Roménia.

12.01.09
•

Reunião com a ARACO - (ARACO / AICCOPN / Consulado da Roménia em Portugal)

O Presidente da AICCOPN começou por agradecer o convite que lhe foi dirigido e, seguidamente,
transmitiu o estado actual do sector da construção em Portugal, bem como as dificuldades sentidas
pelas empresas portuguesas quer no mercado interno, quer no mercado externo.
Assim, solicitou a melhor colaboração da ARACO para apoiar as empresas portuguesas presentes no
mercado Romeno.

O Presidente da ARACO agradeceu, igualmente, a visita da AICCOPN e comunicou o interesse em
promover as boas relações entre as empresas de ambos os países.
Informou que o mercado da construção na Roménia está a passar uma fase muito boa, impulsionada
pela adesão da Roménia à UE, em Janeiro de 2007, onde foram atribuídos fundos comunitários para
o desenvolvimento do país.
Neste momento a ARACO já pediu ao novo Governo para investir na construção das infra-estruturas
que o país tanto carece, tais como vias de comunicação, saneamento, ambiente, reabilitação urbana
entre outras.
Referiu, ainda, que neste mercado já estão presentes empresas austríacas, italianas, espanholas e
portuguesas (Mota-Engil, Lena), e que a melhor forma de penetração neste mercado é o
estabelecimento de uma parceria com uma empresa local, tendo em vista a concretização de
oportunidades de negócio.
Neste âmbito e à semelhança do efectuado com as Federações da Construção Italiana, Francesa e
Espanhola, a ARACO propôs à FEPICOP a assinatura de um protocolo de colaboração, do qual se
destaca a intenção destas Associações apoiarem as empresas portuguesas e romenas, através da
troca corrente de informação, oportunidades de negócio e todo o conhecimento necessário para o
desenrolar da actividade da construção no contexto apresentado.

13.01.09
•

Reunião com a Representante da AICEP em Bucareste, Dra. Elena Branco

Apresentação da AICCOPN.
Pedido de intervenção activa no apoio às empresas portuguesas implementadas neste mercado.

13.01.09
•

Reunião com o Secretário de Estado dos Transportes e Infra-estruturas (SE) - (SE /
AICCOPN / Consulado da Roménia em Portugal / AICEP)

O SE agradeceu a presença do Presidente da AICCOPN e disse que tinha visitado Portugal há pouco
tempo.
Começou a sua intervenção por dizer que conhece a actividade das empresas portuguesas na
Roménia e que considera Portugal um exemplo a seguir, no que concerne à aplicação dos fundos
comunitários.
O exemplo português está a ser seguido também na aplicação de várias leis, entre as quais a Lei das
Expropriações.
O Presidente da AICCOPN agradeceu a audiência e, para além de ter informado o estado actual do
sector da construção em Portugal, transmitiu as preocupações das empresas portuguesas a trabalhar
neste mercado, alertando para as circunstâncias de desigualdade de tratamento e de concretização
de oportunidades relativamente às empresas romenas.
O SE, perante tal facto, pediu ao Presidente da AICCOPN para comunicar às empresas que essa
situação está a ser alterada. Neste momento, a posição do Governo é de negociar com as empresas
portuguesas, dado que para a concretização do programa de infra-estruturas do país contam com o
know-how e a experiência das empresas portuguesas, terminando a
sua intervenção com um convite dirigido a todas as empresas portuguesas para a participação nos
concursos públicos que irão ser lançados.

Por fim, o Presidente da AICCOPN, teceu algumas considerações sobre mercado da construção no
contexto europeu e, reforçou, uma vez mais, o interesse das empresas portuguesas naquele
mercado, reiterando a intenção de promover o bom relacionamento entre estas e as entidades locais.

13.01.09
•

Recepção na Embaixada de Portugal com o Senhor Embaixador Alexandre Vassalo (AICCOPN / Consulado da Roménia em Portugal)

Nesta recepção foram partilhadas diversas informações relativas à presença das empresas
portuguesas na Roménia, assim como os principais problemas sentidos pelas mesmas.
Foi, também, analisada a perspectiva futura do mercado romeno face à alteração política e
governamental, consequência das eleições que ocorreram à 2 meses.
Por último, foi acordado entre a Embaixada e o Núcleo de Apoio à Internacionalização da AICCOPN,
o estabelecimento de um canal de troca de informação mútua, por forma a poder ser veiculada para
as empresas portuguesas que estejam ou queiram estar presentes neste mercado.

