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El govern de Lula es compromet amb el 
conseller Huguet a donar facilitats a 
l’empresariat català que vulgui invertir a 
Brasil   
 

• L’acord l’ha tancat el conseller Huguet amb el Mini steri de 
Desenvolupament, Indústria i Comerç Exterior de Bra sil 
només iniciar el viatge institucional de 4 dies a l ’Amèrica 
Llatina. El conveni té per objectiu incrementar en un 20% el 
nombre d’empreses catalanes a Brasil, de les 125 qu e hi ha 
actualment.  

 
• La Copa del Món de Futbol que Brasil acollirà al 20 14 serà una 

gran oportunitat per les empreses catalanes experte s en 
construcció, infraestructures, turisme, serveis i g estió de 
ciutats que cal aprofitar, segons Huguet.   

 
• Catalunya s’ha compromès a organitzar la primavera de l’any 

que a Barcelona un seminari amb empresaris brasiler s i 
catalans per analitzar els sectors més atractius pe r inversions 
mútues.  

 
• D’altra banda, Huguet ha anunciat que la cultura ca talana serà 

present al 50è aniversari de Brasília que se celebr arà l’any que 
ve, segons el compromís que ha obtingut de l’Ajunta ment de 
Barcelona i l’Institut Ramon Llull.  

 
Dimarts, 21 de juliol de 2009.— Catalunya i la República Federal de Brasil s’han 
compromès els pròxims 4 anys a posar-ho més fàcil a les empreses d’ambdós 
països que vulguin invertir en un dels dos mercats. El compromís de cooperació s’ha 
tancat a Brasília a través de la firma d’un conveni marc entre el conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, i el secretari de comerç exterior i 
ministre en funcions de Desenvolupament, Indústria i Comerç Exterior brasiler, 
Welber Barral.  L’acord permetrà, entre d’altres coses, un intercanvi fluid de dades 
fiables d’interès per planificar una inversió, a través dels diferents òrgans de les 
administracions públiques. En el cas de Catalunya, a través d’ACC1Ó.  
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També es promouran accions conjuntes de promoció comercial i d’inversions, com 
ara missions empresarials o seminaris, identificant les àrees, els sectors i els 
projectes prioritaris d’interès. En aquest sentit, Huguet s’ha compromès a organitzar 
la primavera de l’any que ve un seminari a Barcelona per explorar els sectors amb 
més possibilitats d’inversió per ambdós països on està prevista l’assistència del 
ministre d’indústria brasiler.  
 
El conveni té per objectiu incrementar en un 20% el nombre d’empreses catalanes a 
Brasil. Actualment ACC1Ó en té comptabilitzades 125. Segons ha manifestat el 
conseller Huguet, la idea és “continuar ajudant l’empresa catalana a 
internacionalitzar-se i així fer-la més competitiva , una necessitat que amb la 
crisi s’ha fet encara més evident”.  En aquest sentit, ha animat l’empresariat català 
“sigui del tamany que sigui”  a “ fer el salt a Brasil, un mercat estratègic 
d’interès creixent que malgrat la recessió econòmic a global continua 
augmentant però que necessita del  know-how i la te cnologia de Catalunya en 
gestió de ciutats, on som un referent”.  
 
L’acord signat, a diferència dels compromisos adquirits en aquesta línia al 2005, és 
molt més ampli ja que també inclou el sector serveis. L’acord de fa 4 anys només es 
basava en la indústria tradicional.  
  
La Copa del Món de Futbol a Brasil, una oportunitat  per Catalunya  
 
L’oportunitat més imminent per les empreses catalanes arriba vinculada, entre 
d’altres,  a la Copa del Món de Futbol que se celebrarà a Brasil al 2014 i que actuarà 
de revulsiu per transformar ciutats, fent de la construcció un destacat motor de 
creixement. Això farà que tinguin molta sortida sectors com el turisme, la construcció, 
les TIC, la distribució d’energia elèctrica, les telecomunicacions, el transport o la 
construcció de centrals hidroelèctriques.  
 
En 3 anys, el govern de Lula destinarà 22 mil milions d’euros per començar a 
resoldre el dèficit d’habitatge que té el país. També es vol subministrar aigua i xarxa 
de clavegueram a 22 milions de persones. Amb aquestes dades a les mans, el 
conseller d’Innovació, Universitats i Empresa ha explicat al ministeri d’indústria 
l’existència del Clúster de l’Aigua de Catalunya amb empreses punteres com 
AGBAR que, precisament, participa a la missió. El conseller ha subratllat l’àmplia 
experiència del sector de la construcció de vivendes residencials a Catalunya i a 
l’estranger (per exemple al nord d’Àfrica). També ha destacat que, tal i com 
demostra la composició de la mateixa delegació de la missió, Catalunya compta amb 
empreses especialitzades en tota la cadena de valor: projectes d’enginyeria, 
arquitectura, residus, software, etc; a més de poder cobrir el dèficit de grues i 
encofrats que existeix al sector de la construcció de Brasil.  
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D’altra banda, Huguet ha anunciat que la cultura catalana serà present al 50è 
aniversari de Brasília que se celebrarà l’any que ve, segons el compromís que ha 
obtingut de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Ramon Llull.  
 
 
El Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació ( PNRI) desperta interès al  
Ministeri de Ciència i Tecnologia  
 
La delegació catalana, encapçalada pel conseller Huguet, també s’ha reunit amb alts 
representants del ministeri de Ciència i Tecnologia per explorar vies de cooperació i 
detectar oportunitats d’intercanvi i de col·laboració tecnologica. En aquest sentit, s’ha 
parlat d’aprofitar sinèrgies en el 7è programa marc. El conseller Huguet ha explicat 
l’èxit del procés que ha culminat amb la firma del PNRI, gràcies al consens de forces 
polítiques, agents socials i universitats. El pacte ha despertat interès entre els 
diferents membres del ministeri que han subratllat les similituds existents entre el 
model català i brasiler, on també estant decidint on focalitzar les seves estratègies a 
més de compartir un mateix problema: el de la transferència de la recerca i 
l’existència de poques patents. Paral·lelament al seminari d’inversions que es farà la 
primavera que ve a Barcelona, Huguet també ha proposat fer una trobada científica i 
tecnològica per buscar sinèrgies i majors vies de col·laboració.  
 
La comunitat brasilera de l’Anella, una de les més actives de la xarxa  
 
Durant el transcurs d’una trobada amb la comunitat empresarial catalana a Brasil, 
amb unes 70 persones, el conseller ha presentat la comunitat d’Amèrica Llatina de 
l’Anella que allotja la comunitat brasilera. Es tracte d’una plataforma de treball en 
xarxa i de col·laboració empresarial per al foment de la competitivitat de les 
empreses catalanes a la regió enfortint, d’aquesta manera, el pont econòmic existent 
entre Catalunya i l’Amèrica Llatina.  És un punt de trobada virtual obert i interactiu de 
debat i reflexió sobre els reptes, les tendències i les estratègies empresarials de 
futur. Hi ha informació sobre oportunitats de negoci, consultes a experts, agenda 
d’activitats, col·laboracions, recursos, articles i informacions específiques del país,  
 
L’Anella agrupa diverses comunitats d’interès sectorial, de mercats exteriors i de 
projectes transversals: Amèrica Llatina, Contractació Pública Internacional, Tèxtil, 
Confecció i Moda, Automoció i Medi Ambient.   
 
 
 


