
 

Câmara de Comércio de Barlavento /Agremiação Empresarial 
Rua da Boa Vista CP 728 | Tel.  +238 232 84 95 | Fax. +238 232 84 96 | camara.com@cvtelecom.cv; 
www.becv.org 
Certificada com a Norma NP EN ISO 9001:2008 | Acreditada pela UC-SNQ, com Alvará N.º 0027 

  
 

 

 
 

Missão empresarial à Las Palmas 
Ref.ª CCB/105 – 17/08/2017 

Enquadramento 
O Município de Las Palmas, nas ilhas Canárias, promove a 11ª Feria Internacional de Canagua e Energia, um 
certame de referência para os setores da água e energias renováveis, oferecendo um espetro alargado de 
novas oportunidades de negócios, soluções e tecnologias modernas e inovadoras, um espaço privilegiado 
para empresas e profissionais.  

Os setores de água e energias renováveis são os de maior crescimento nas ilhas Canárias, constituindo 
autênticos modelos de desenvolvimento, exportáveis para o resto do planeta.  

O município de Grã Canárias determinou que a 11ª Edição Canagua e Energia 2017 será a principal 
plataforma de encontro sobre a revolução energética do país.  

Nestes termos, a CCB promove uma missão empresarial às ilhas Canarias, de 5 à 8 de outubro, com o 
objetivo de potenciar aos associados, profissionais e empresários regionais, melhores conhecimentos 
técnicos relacionados com o presente e futuro dos setores de água, energia e ambiente, novas ideias e 
experiencias de negócio, novas redes de relação profissionais e comerciais, para além das oportunidades 
de joint ventures e atração de IDE. 

Setores em exposição  
 Energia eólica, solar e das marés,  

 Biomassa, geotérmica e energia hídrica  

 Conservação de energia e eficiência energética,  

 Armazenamento de energia  

 Setores do ciclo da água (captação, transporte e armazenamento de água), 

 Tratamento da água, reutilização, instrumentação, irrigação, análise e automação  

 Sector do ambiente 
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Condições de participação 
O custo individual de participação é de 126.000$00 e inclui:  

 Transporte aéreo ida-e-volta  

 Alojamento em Las Palmas  

 Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto 

 Seguro de viagem  

 Organização de encontros b2b 

 Livre acesso à Feira e participação nas jornadas técnicas 

Os interessados deverão proceder à inscrição até o dia 5 de setembro, através do email 
jose.lopes@becv.org e mediante:  

 Ficha de inscrição (em anexo ou em www.becv.org) devidamente preenchida; 

 Pagamento da taxa de inscrição no valor de 40.000$00.  

Considerando as exigências do Centro Comum de Vistos para o espaço Schengen, o visto é solicitado 

individualmente pelos empresários, acompanhado de declaração da CCB. 

Mais informações  
 Jose Lopes  

 Gabinete de Internacionalização  

 2328495  

@    jose.lopes@becv.org   
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