
 

 

 

 

Convite ao Seminário  

As oportunidades do sistema portuário italiano no contexto do aumento do intercâmbio 

entre Brasil e Itália 

 

No decorrer de 2011 o intercâmbio comercial entre a Itália e o Brasil alcançou o valor recorde de 11.7 bilhões de 

dólares, resultando num aumento de 28,5% com relação a 2010. A Itália, no que concerne às exportações, é hoje 

o oitavo país do mundo que fornece produtos ao Brasil – e o segundo da Europa -, ao passo que importa produtos 

brasileiros num valor total de 5,4 milhões de dólares, sendo o sétimo país do mundo de destino das exportações 

brasileiras. 

  

Neste contexto, devido à edição de 2012 da Intermodal South America, o Consulado Geral da Itália de São Paulo, 

a Invitalia - Agência Nacional para a Atração de Investimentos e o Departamento para a Promoção de Intercâmbio 

da Embaixada da Itália organizam o seminário “As oportunidades do sistema portuário italiano no contexto do 

aumento do intercâmbio entre Brasil e Itália”, inserido na programação oficial da feira. 

 

Os portos são infraestruturas fundamentais para garantir o fortalecimento das relações econômicas entre os dois 

países e representam oportunidades de crescimento para operadores brasileiros que pretendem desenvolver seus 

negócios no mercado Mediterrâneo. 

 

Participarão do seminário importantes autoridades portuárias italianas que ilustrarão os projetos de expansão em 

andamento e o posicionamento com relação ao tráfego de e para o Brasil, visando a entrada em todo o continente 

europeu. 

 

Segue em anexo a programação do seminário. Favor confirmar participação contatando os seguintes 

organizadores: 

 

 

Departamento para a Promoção de Intercâmbio da Embaixada da Itália  (ICE ) 

Av. Paulista, 1971 – 4º Andar, 01311-300 São Paulo (SP), Brasil 

tel +5511 21487273-53 

fax +5511 21487251 

sanpaolo@ice.it; a.romano@ice.it 

Andrea Romano  

Invitalia 

Inward Investment Promotion Agency 

Via Calabria 46, 00187 Roma, Italia 

mmaurizi@invitalia.it 
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                      Seminário 

 

 

“As oportunidades do sistema portuário italiano 

no contexto do aumento do intercâmbio entre 

Brasil e Itália” 

                           12 de abril de 2012 

 
 

                         Transamérica Expo Center 

               Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 

               Santo Amaro – São Paulo – SP - Brazil 

                                      (Sala  3 ) 

 

 

 
 

 
            
 
 

Em colaboração com 
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Programação 

 

h.  10.30  Inscrição 

h.  11.00  Saudação de boas-vindas 

    Mauro Marsili  
Cônsul Geral da Itália 
 

Giuseppe Arcucci 
Diretor da Inward Investment Department - Invitalia 

 
    Giovanni Sacchi  

Departamento para a Promoção de Intercâmbio da Embaixada da Itália 
 

h. 11.20  TBD 
Ligurian Ports  

 

h. 11.50 Luciano Guerrieri  

Tuscan Port Authorities - Presidente da Autoridade Portuária de Piombino 

 

h. 12.10 Emilio Squillante 
    Segretario Generale de Autoridade Portuária de Napoli 

 

h. 12.30  Ferdinando Lavaggi 

Segretario Generale  Autoridade Portuaria de Augusta             

 

h. 12.50  Q&A 
 
 
h. 13.00  Encerramento 

Moderador: Giuseppe Arcucci, Diretor da Inward Investment Invitalia 

Observação: Os idiomas das apresentações serão o italiano e o português. Haverá tradução 

simultânea. 

 


