APRESENTAÇÃO

INTRODUCTION

A 1ª Feira Internacional do Ambiente e Energias

The 1st International Fair of Environment and Rene-

Renováveis (FIAER-2015) surge como um evento inovador

wable Energy (FIAER 2015) emerges as an innovative and

e pioneiro em Cabo Verde e visa impulsionar o Sector das

pioneering event in Cabo Verde and aims to drive forward

Energias Renováveis, considerado como um dos eixos estra-

the sector of Renewable Energies. This is a sector conside-

tégicos para a construção de “uma economia dinâmica, com-

red to be as one of the strategic pillars to substantially redu-

petitiva, inovadora e sustentável, com prosperidade partilha-

ce external dependence through the production of clean and

da por todos”, reduzindo substancialmente a dependência do

environmentally friendly energy for the construction of “a

exterior, através da produção de energias limpas e amigas do

dynamic, competitive, innovative and sustainable economy,

ambiente.

and of prosperity shared with all”.

A FIAER-2015 pretende ser uma Feira de grande

The FIAER 2015 aims to be a major trade fair,

dimensão, envolvendo cerca de 80 expositores nacionais e

involving arround 80 national and foreign exhibitors, ex-

estrangeiros, apostando numa forte participação de expo-

pecting a large-scale international participation, especially

sitores internacionais, mormente a nível da Sub-região da

within the sub-region of the Economic Community of West

Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental

African States (ECOWAS) but also with a strong commit-

(CEDEAO), mas igualmente com um forte engajamento de

ment of exhibitors from the Americas, Europe and Asia.

expositores oriundos dos Continentes americano, europeu e
asiático.
Cabo Verde conta com o Centro Regional da CEDEAO
para as Energias Renováveis e Eficiência Energética (ECREEE)

Cabo Verde has the ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency (ECREEE) that coordinates, executes, co-funds and supports programs, projects and
activities in the scope of renewable energy.

que coordena, executa, co-financia e apoia programas, projetos
e atividades no âmbito das energias renováveis.

CERMI - Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial de Cabo Verde - Cidade da Praia, Ilha de Santiago
CERMI - Centre for Renewable Energy and Industrial Maintenance of Cape Verde - Praia, Santiago Island

Parque Eólico - Cidade da Praia, Ilha de Santiago
Wind Farm - Praia, Santiago Island

ORGANIZATION

ORGANIZAÇÃO
Sob o Lema “Technology for a green Africa” o evento é uma iniciativa promovida pela Câmara de

This event, under the motto “Technology for a green

Comércio,

Africa_”, is an initiative hosted by the Chamber of Com-

Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS) em parceria com

merce, Industry and Services of Sotavento (CCISS), FIC -

a FIC - Feira Internacional de Cabo Verde e a ECREE - Cen-

International Fair of Cabo Verde and ECREE - Centre for

tro de Energias Renováveis e Eficiência Energética e decor-

Renewable Energy and Energy Efficiency, takes place from

re de 15 a 18 de Outubro de 2015, nas Instalações da Feira

15th to 18th October of 2015, in the International Fair of

Internacional de Cabo Verde (FIC), na Cidade da Praia.

Cabo Verde (FIC), in Praia. 			

Founded

Criada em 1995, a CCISS é uma instituição privada

in 1995, CCISS is a private institution with public utility

de interesse público que tem como missão principal servir

status, which has as its main mission to serve and protect

e proteger o interesse dos seus associados, influenciando

the interests of its members, constructively influencing the

construtivamente a prossecução de políticas públicas para

pursuit of public policies to drive forward the business en-

a dinamização do ambiente de negócios em Cabo Verde e

vironment in Cabo Verde and to furthering entrepreneurial

promovendo a actividade empresarial, o investimento e a ci-

activity, investment and corporate citizenship.

dadania empresarial.
A Organização da FIAER 2015 terá um leque variado de actividades paralelas que, decerto, vão enriquecer o
certame.

The FIAER 2015 will have a wide range of additional activities that will certainly enrich the event.

PORQUÊ PARTICIPAR?

WHY PARTICIPATE?

O evento que se apresenta como uma grande Plata-

This event which is a great platform meeting bet-

forma de encontro entre Sector Público, Empresários, Inves-

ween Public Sector, Entrepreneurs, Investors, goods and

tidores, Unidades de Produção de Bens e Serviços, Associa-

services production units, Associations and Professional

ções e Grupos Profissionais, Organismos de Promoção do

Groups, Trade Promotion Organizations, Financial Institu-

Comércio, Instituições Financeiras e ONG’s constitui uma

tions and NGO, is also an excellent opportunity to:

excelente oportunidade para:

• Provide the very best in the industry in terms of products

• Apresentar o que há de melhor no sector do ambinte e

and services;

energias renováveis em termos de produtos e serviços;

• Know, strengthen and reinforce business relationships

• Conhecer, estreitar e reforçar as relações de negócios entre

among participants;

os participantes;

• Learn more about the Subregional market of over 300 mil-

• Melhor conhecer o mercado Sub-Regional de mais de 300

lion consumers (ECOWAS)..

Milhões de Consumidores (CEDEAO).

PERFIL DOS EXPOSITORES

PROFILE OF EXHIBITORS

A exposição está às Empresas, aos Empresários,

The exhibition is open to Companies, Entrepre-

Executivos e Técnicos do Sector Energético e do Meio Am-

neurs, Executives and Technicians of the Energy Sector and

biente, Unidades de Produção, Associações ligadas ao sec-

the Environmental Sector, Production Units, Associations

tor e Organismos de promoção do

related to the Sector and Trade Promotion Agencies.

Comércio.

São esperados cerca de 80 expositores de todo o

This fair is expected to bring about 80 exhibitors

mundo, com destaque para os países da sub-região Oeste

from around the world, especially the countries of the West

Africana (CEDEAO), como também de empresas oriundas

African sub-region (ECOWAS), as well as companies from

de Portugal, Alemanha, Luxemburgo, Estados Unidos, Bra-

Portugal, Germany, Luxembourg, United

sil, França e China.

States, Brazil, France and China.

Barragem do Poilão - Concelho de Santa Cruz - Santiago

Dam Poilão - Santa Cruz, Santiago Island

Excelência

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento (CCISS) tem a honra de convidar a Vossa
Excelência a participar na 1ª Edição da Feira Internacional do Ambiente e Energias Renováveis de Cabo Verde
(FIAER -2015), a ter lugar nos dias 15, 16 e 17 de Outubro, na Cidade da Praia.
Sob o lema “Technology for a green Africa” a FIAER-2015 surge como um evento inovador e pioneiro
em Cabo Verde e visa impulsionar o Sector do Ambiente e das Energias Renováveis, considerado como um dos
eixos estratégicos para a construção de “uma economia dinâmica, competitiva, inovadora e sustentável”, com
prosperidade partilhada por todos, reduzindo substancialmente a dependência do exterior, através da produção de
energias limpas e amigas do ambiente.
Contando com a parceria estratégica do Centro de energia renováveis da CEDEAO (ECREEE), a
FIAER-2015 pretende ser um evento de grande dimensão, envolvendo cerca de 80 expositores nacionais e
estrangeiros, apostando numa forte participação de expositores internacionais, mormente a nível da Sub-região da
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) mas igualmente com um forte engajamento
de expositores oriundos dos Continentes americano, europeu e asiático.
Agradecendo antecipadamente e aguardando uma resposta positiva, subscrevemo-nos sob os protestos da
nossa mais alta estima e Consideração.

Dr. Jorge Spencer Lima
/Presidente do Conselho Directivo da CCISS/

1ª EDIÇÃO DA FEIRA INTERNACIONAL DO AMBIENTE
E ENERGIAS RENOVÁVEIS – FIAER 2015
PROGRAMA
Data: 15 Outubro – Quinta-feira
09:00 – 10:00 – Visita ao Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI)
Workshop - A Visão do Futuro Energético de Cabo Verde, Inovação e Parcerias
Horário: 10:00 – 12:00
Local: Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI)
Workshop - O envolvimento do sector privado das energias renováveis em Cabo Verde: Oportunidades
e desafios”
Horário: 14:00 – 17:00
Local: Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI)
Agenda FIC
18:00 – 19:00 – Cerimônia de inauguração Oficial da 1ª Edição da FIAER
19:00 – 20:00 – Visita Oficial aos Stand’s
20:00 – 22:00 – Horário Público
Local: FIC
Data: 16 Outubro – Sexta-feira
Workshop - Eficiência Energética na África Ocidental
Horário: 10:00 – 12:00
Local: Sede da Câmara de Comércio
Agenda FIC
17:00 – 19:00 – Contatos B2B
19:00 – 22:00 – Horário Público
20:00 – Gala Green Projects Awards Cabo Verde
Local: FIC
Data: 17 Outubro – Sábado
Workshop – Estratégia de desenvolvimento Baixo Carbono para Cabo Verde
Horário: 10:00 – 12:00
Local: Sede da Câmara de Comércio
Agenda FIC
16:00 – 20:00 – Horário Público
17:00 – 19:00 – Espaço Inovação
20:30 – Cerimônia de Encerramento Oficial da FIAER - 2015
Local: FIC

FORMAS DE PAGAMENTO
CCISS
BCA: 77165150101
NIB: 0003 0000 77165150101 76
IBAM: CV6400030000 77165150101 76
SWIFT: BCATCVCV
CONTACTOS
Email: ccisspraia@gmail.com
Telefone: (+238) 261 5352 * Fax: (238) 261 7235
FIC

INFORMAÇÕES DE CABO VERDE

CAPE VERDE INFO

