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• Servirà de punt de trobada per incentivar la cooperació empresarial entre els dos 

països. 

 

• La primera edició comptarà amb el president de la República de Portugal, el 

president de la Generalitat i el ministre d’Indústria i Energia espanyol i es debatrà 

sobre el mercat ibèric de l’energia. 

 

• Catalunya és el soci comercial de l’Estat espanyol més important de Portugal, 

amb un comerç anual que supera els 5.000 milions d’euros. 

 

 

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, i el Cònsol General de 

Portugal a Barcelona, Bernardo Futcher, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per 

a la creació del Fòrum Ibèric de Barcelona (FIB). L’objectiu és impulsar un marc de cooperació 

empresarial que permeti reunir de forma regular empresaris, intel·lectuals i polítics de Portugal i 

Espanya per debatre sobre temes d’interès comú. Es tracta de posar de relleu la potencialitat 

de les relacions econòmiques entre Portugal i Espanya, i contribuir a la creació de nous 

mecanismes de coneixement, complicitat i cooperació efectiva entre els sectors econòmics i 

empresarials dels dos països. 

 

El Fòrum empresarial serà permanent i tindrà una trobada anual a la ciutat de Barcelona, amb 

la finalitat de debatre sobre temes d’actualitat i interès per a les empreses, que incentivin la 

cooperació i les joint-ventures entre les empreses portugueses i espanyoles en el mercat ibèric, 

en el marc de la Unió Europea i en relació amb països tercers. Així mateix, permetrà 

l’apropament de les empreses a les agències internacionals amb seu a Barcelona, com és el 

cas de la Unió per la Mediterrània  o de l’ITER. 

 

El Fòrum Ibèric de Barcelona és una iniciativa de la Cambra de Comerç de Barcelona i el 

Govern de Portugal, i compta amb el suport d’AICEP, ICEX, ACC1Ó i Enterprise Europe 

Network.  
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La primera edició tindrà lloc el proper 5 de març, a la Casa Llotja de Mar, seu corporativa de 

la Cambra de Barcelona. Comptarà amb la participació del president de la Generalitat de 

Catalunya, José Montilla, i el president de la República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva.  

 

En aquesta ocasió, el tema central del debat serà el mercat ibèric de l’energia en les seves 

diverses manifestacions: el Mercat Ibèric de l’Electricitat (MIBEL), el Mercat Ibèric del Gas 

(MIBGAS), les energies renovables, la fusió nuclear (ITER) i les inversions energètiques en 

l’espai euromediterrani, entre altres. Així mateix, es debatrà sobre els negocis entre les 

empreses portugueses i espanyoles en el sector energètic. 

El Fòrum s’estructurarà en quatre gran eixos de debat: el mercat Ibèric del gas i de l’electricitat; 

les energies renovables; la cooperació Hispanoportuguesa a la regió euro-mediterrània; i les 

iniciatives empresarials.    
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Portugal i Espanya comparteixen mecanismes de cooperació i projectes; tenen interessos 

comuns en àmbits tan diversos com ara la cultura, la ciència, el turisme, la cooperació 

transfronterera i energètica, la gestió de recursos hidrogràfics, uns intercanvis comercials 

intensos així com un volum de negocis important. 

  

La celebració de cimeres anuals de caràcter institucional i polític entre els governs de tots dos 

països ha impulsat notablement el desenvolupament de les relacions bilaterals, al mateix temps 

que ha fet palesa la necessitat d'aprofundir en el debat sobre els temes que tenen un interès 

comú amb una participació directa de la societat civil. L'increment dels intercanvis econòmics 

entre Portugal i Espanya, sobretot des de l'adhesió de tots dos països a les comunitats 

europees l'any 1986, no s'ha traduït en una millora proporcional del coneixement de totes dues 

societats. 

   

Així, doncs, la institucionalització a Barcelona d'un fòrum empresarial per debatre sobre 

aspectes concrets de la integració econòmica a la península Ibèrica és rellevant per diversos 

motius: 

  

1. En l'àmbit europeu, la península Ibèrica ocupa la cinquena posició pel que fa a la 

població, amb més de 57 milions d'habitants, per darrere d'Alemanya, el Regne 
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Unit, França i Itàlia. Així mateix, la suma del producte interior brut amb els preus 

corrents de tots dos països representa la cinquena economia de la Unió Europea. 

 

2. Les relacions econòmiques i comercials entre Portugal i Espanya són molt 

importants per a tots dos països: Espanya és el mercat més gran per a Portugal i 

Portugal és el tercer mercat més gran per a Espanya, amb un comerç anual de 

prop de 25.000 milions d'euros. Actualment, hi ha prop de 1.200 empreses 

espanyoles instal·lades a Portugal. Aquestes empreses tenen una presència 

important en sectors com ara el financer, el tèxtil, la logística, l'immobiliari i la  

construcció. Així mateix, hi ha al voltant de 400 empreses portugueses instal·lades 

en territori espanyol en els mateixos sectors. 

 

3. Catalunya és el primer soci comercial de Portugal, seguida de Madrid i Galícia, 

amb un comerç anual que supera els 5.000 milions d'euros. 

  

 

Per aquests motius, la creació del Fòrum Ibèric de Barcelona, amb la pretensió de reunir 

periòdicament els empresaris i els responsables públics de Portugal i d'Espanya, pot 

proporcionar una aproximació més important de les realitats empresarials i socials de tots dos 

països i realçar la importància de les relacions bilaterals, més enllà dels aspectes estrictament 

econòmics. L'apropament de tots dos països entorn de debats sectorials també contribuirà a la 

materialització de joint ventures entre empreses portugueses i espanyoles per emprendre 

projectes d'interès comú en els mercats internacionals. En definitiva, es tracta que la península 

Ibèrica sigui conscient que té un potencial econòmic considerable en l'àmbit europeu i 

internacional. 

 

Per comú acord de la Cambra de Comerç de Barcelona i del Govern de Portugal ha estat 

designat secretari executiu del FIB Casimir Dalmau.  

 

 

 

 


