
 

 

 
 
 

Camera Italiana di Commercio e Industria di Santa Catarina – Brasile 
(Órgão reconhecido pelo Governo Italiano – Decreto Mise29/7/2009) 

 

 

 

 

Camera Italiana di Commercio e 

Industria di Santa Catarina 
 

                        Av. Rio Branco n° 404 – sl. 505 – Torre 2 

Centro Executivo Planel Towers  

Cep: 88015-200 – Florianópolis – SC - Brasil 

Tel. +55 48 3027 2710 - Fax +55 48 3222 2898 

E-mail: economia@brasileitalia.com.br 

URL: www.brasileitalia.com.br 

 

 

   

 

 

     
 

PROJETO 

 
PORTOS, NÁUTICA, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA  

 

 

O que é o Projeto 

 

O projeto pretende atrair investimentos de empresas e instituições na Itália e Europa, e incentivar a 

participação destas em contratos, concessões, licitações, bem como divulgar as oportunidades do 

setor na América Latina e será realizado em parceria com a Câmara Italiana de Caracas (Venezuela). 

 

Objetivos 

 

 Motivar e atrair investimentos e aumentar o interesse de empresas e instituições da Itália e da 

Europa em conhecer e participar de contratos, concessões, licitações nos países emergentes, 

bem como facilitar o fechamento de acordos recíprocos em infraestrutura e fontes energéticas. 

 Incentivar o interesse das empresas italianas de pequeno e médio porte, especializadas em 

náutica, infraestrutura portuária e logística em se projetarem no mercado internacional e 

conhecerem as oportunidades presentes na América Latina. 

 Divulgar e participar de iniciativas promocionais que contribuirão de forma eficiente a ressaltar a 

importância dos investimentos em infraestrutura e logística nos portos e do setor náutico, 

facilitando o processo de integração deste mercado na América Latina. 

 Contribuir na criação das condições necessárias para uma crescente interação entre os setores 

públicos e privados, considerando que a gestão dos portos está prevalentemente nas mãos da 

administração pública. 

 Criar condições essenciais para um processo de crescimento sustentável, promover sistemas e 

soluções de inovação de construção, observando o paradigma de sustentabilidade e a 

utilização sustentável dos recursos naturais. 

 Promover a imagem de Santa Catarina como destino de investimentos nos setores de 

infraestrutura, portos e náutica. 

 

 

Ações do Projeto 

 

1) Informação 

 

Site na Internet 

No site www.brasileitalia.com.br uma seção especial temática será dedicada aos portos, náutica e 

infraestrutura, onde os operadores poderão obter informações sobre eventos, seminários, notícias 

atualizadas relativa ao setor portuário nos diversos países componentes do projeto.  

 

 

 

http://www.brasileitalia.com.br/
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Banco de Dados do Setor 

A Câmara elaborará um banco de dados de empresas do setor, seus associados e entidades 

vinculadas ao setor, tanto na Itália como no Brasil.  

 

News e Oportunidades 

Serão enviadas informações referentes à oferta e demanda comercial no setor de náutica e portos, 

feiras internacionais e informações atualizadas sobre o projeto aos contatos registrados no data base. 

 

Newsletter Porti@Opportunità 

Além de informação pontual referente ao projeto, publicada no “Italia News”, informativo da Câmara 

Italiana, será elaborado uma Newsletter especialmente dedicado ao setor náutico, com informações 

sobre oportunidades de investimento no Brasil, tais como abertura de licitação na modalidade 

concorrência internacional, iniciativas do PAC, previsões de grandes obras, com destaque para o 

Estado de Santa Catarina.  

Esse informativo será enviado a empresas e instituições do setor na Itália e no Brasil. 

 

Vademecum  

Foi elaborado no ano de 2010, pela Câmara Italiana de Santa Catarina, um guia em língua italiana e 

portuguesa com a situação dos portos em Santa Catarina, com as características específicas 

relevantes, de forma que operadores, exportadores, importadores, agentes interessados em exercer 

atividades relacionadas possam ter as informações de forma rápida e de fácil acesso. 

 

2) Atividades Promocionais 

 

Participação em feiras 

A Câmara Italiana participará com empreendedores locais, representantes de instituições e 

operadores da administração pública de feiras e eventos vinculados ao setor, oferecendo 

oportunidade de ampla divulgação do material promocional de empresas e instituições no próprio 

stand Câmara.  

 

Missão 

Será organizada uma missão aos portos italianos (Genova, Veneza e outros), composta por 

empreendedores locais, instituições e operadores da administração. A visita terá como objetivo o 

conhecimento da problemática e necessidades dos portos, e também a possibilidade de conhecer as 

tecnologias do país na operação das atividades portuárias e de infraestrutura.  

 

Eventos 

A Câmara Italiana atuará na divulgação de importantes eventos do setor Náutico. São eles: Big Blu, 

Exponáutica e Salão de Gênova, na Itália. 

Além destes, estará presente, como expositora, no evento Itajaí Trade Summit, um dos maiores do Brasil 

no setor de Logística, Transporte e Comércio Internacional e outros eventos do setor no Brasil. 

 

Contato com Associações de categoria e empresas 

Serão proporcionadas oportunidades de contato entre empresas e instituições nacionais do setor, de 

forma a reforçar os vínculos com sindicatos e associações de categoria e empresas italianas. Desta 

forma poderá ser viabilizada uma colaboração a nível internacional para a organização de eventos e 

apresentação de oportunidades de investimentos de portos e náutica de forma a estimular 

investimentos entre os dois países. 

 


