
IV Missão Empresarial Alemã
de Energia
Ficha de inscrição
SIMPÓSIO: 5 de junho de 2018, Hotel Oásis Belorizonte, Santa Maria, Sal
REUNIÕES BILATERAIS: 6-8 de junho de 2018 – Sal
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Eficiência Energética e Energias 
Renováveis para os Setores 
do Turismo e da Indústria 
em Cabo Verde
O domínio da eficiência energética e das tecnologias de 
energias renováveis, no contexto da sua aplicabilidade 
benéfica em unidades turísticas e industriais, constituem 
o tema em foco no IV Simpósio Germano-Cabo-Verdiano 
de Energia que a Câmara de Comércio e Indústria 
Luso-Alemã (CCILA) organiza como parte integrante da 
IV Missão Empresarial Alemã de Energia, em estreita 
colaboração com a Direção Geral de Energia (DGE) do 
Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), a 
Cabo Verde TradeInvest (CVTI), a Câmara de Turismo de 
Cabo Verde (CTCV) e a consultora alemã RENAC 
(Renewables Academy), contando ainda com o apoio da 
Câmara Municipal do Sal, das Câmaras de Comércio e 
Indústria de Sotavento (CCISS) e de Barlavento (CCB), 
do Centro de Energias Renováveis e Manutenção 
Industrial (CERMI) e da Electra Sarl.

No Simpósio de um dia, stakeholders de Cabo Verde e 
especialistas da Alemanha informam sobre os recentes 
desenvolvimentos nestas áreas. Para além da troca de 
informações, 7 empresas alemãs, que procuram parcerias 
com empresas cabo-verdianas, apresentam os seus 
produtos e serviços neste domínio.

Todas as apresentações têm interpretação simultânea. 
A participação é gratuita.

Nos dias a seguir ao Simpósio realizar-se-ão Reuniões 
Bilaterais entre os participantes alemães e potenciais 
parceiros cabo-verdianos, previamente agendadas e 
mediadas pela CCILA e os seus parceiros locais.

09.00h Receção dos Participantes
09.30h  Abertura do Simpósio: Paulo Azevedo, 
 Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA)
 Sua Excelência o Ministro da Indústria, Comércio 
 e Energia, Alexandre Monteiro
09.45h Energy in Germany at a Glance: 
 O Setor da Energia na Alemanha
 Christiane Vaneker, Consultora a cargo da Iniciativa
 “Energy Solutions – Made in Germany” 
 (Renac, Renewables Academy)
10.15h Eficiência Energética em Unidades e Destinos Turísticos 
 Susanne Lein, adelphi

10.45h - 11.15h  Coffee break

11.15h Soluções de Eficiência Energética em Processos Industriais 
 Uli Jakob, Green Chiller Verband für Sorptionskälte e.V. 

11.45h Solutions Made in Germany I 
 Apresentações das Empresas Alemãs:
 · ABO Wind AG
 · Lehner Innovative Produkte
 · LIMHILL Renewable Energy GmbH
 · Peer-Olav Schmidt Energy-Consulting

12.45h - 14.00h  Almoço

14.00h Solutions Made in Germany II 
 Apresentações das Empresas Alemãs:
 · Prack Consult GmbH
 · SUNSET Energietechnik GmbH
 · ToWalk Energieeffizienz
14.45h O Master Plan Nacional para o Setor 
 Energético 2017-2040: Medidas e Objetivos 
 Rito Évora, Ministério de Indústria, Comércio e Energia
15.15h Turismo Sustentável e Energia: Um Olhar sobre 
 as Oportunidades para o Sal e Boa Vista
 Ricardo Gomes, The Travel Foundation
15.45h Painel de Debate: A Importância da Eficiência
 Energética e o Enquadramento das Energias
 Renováveis para o Desenvolvimento Sustentável
 do Turismo e da Indústria em Cabo Verde:
 Desafios e Oportunidades
 Moderador: A. Gualberto do Rosário,
 Câmara de Turismo de Cabo Verde (CTCV)
 Rito Évora, Ministério de Indústria, Comércio e Energia
 Manuel Silva, ELECTRA S.A.R.L.
 Iván Caballero, Grupo Meliã Cabo Verde
 Norberto Larriba, Impulso / APP Águas Ponta Preta
 Lucius Mayer-Tasch, GIZ
16.45h Síntese e Reflexão Final:
 Paulo Azevedo, Câmara de Comércio
 e Indústria Luso-Alemã (CCILA)
 Júlio Lopes, Presidente da Câmara Municipal do Sal
18.00h - 19.30h Business Drink Germano-Cabo-Verdiano
 (Jardim da Cabocan em Ponta Preta)

Reuniões Bilaterais (6 – 8 de junho 2018)
Nas instalações das empresas cabo-verdianas ou nas salas de reunião 
da CVTI, da CTCV ou do Hotel Oásis Belorizonte.

IV Missão Empresarial Alemã de Energia
Incluindo Simpósio e Reuniões Bilaterais

Programa do Simpósio
(5 de junho de 2018)



Continua na página seguinte

Ficha de inscrição
5 de junho de 2018, das 9.00h às 17.00h, no Hotel Oásis Belorizonte,
Santa Maria, Ilha do Sal, seguido por um Business Drink Germano-Cabo-Verdiano
no jardim da Cabocan em Ponta Preta para networking informal.
(Transporte é disponibilizado á saída do hotel).

O Simpósio é subordinado ao tema da “Eficiência Energética
e Energias Renováveis para os Setores do Turismo e da Indústria em Cabo Verde”.

A participação no Simpósio é gratuita, mas requer a sua inscrição. 
Para tal, basta preencher digitalmente os campos abaixo apresentados e clicar 
no botão “ENVIAR”. Abrir-se-á automaticamente uma folha do seu correio eletrónico 
com o destinatário pré-definido, pronto a enviar.

Esta iniciativa conta com o apoio do Ministério Federal Alemão
de Economia e Energia e integra-se no âmbito da Iniciativa “Exportinitiative Energie”.

Agradecemos a sua inscrição até ao dia 28 de maio de 2018.

IV Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia
Integrado na IV Missão Empresarial Alemã

Se deseja participar apenas no simpósio e não pretende agendar reuniões com as empresas alemãs, pode agora enviar-nos o formulário 
de inscrição, carregando no botão "ENVIAR" na página seguinte. Abrir-se-á automaticamente uma folha do seu correio eletrónico 
com o destinatário pré-definido, pronto a enviar. Se pretende agendar reuniões com as empresas alemãs, por favor continue 
a preencher o formulário da página seguinte.

Por favor, preencha todos os campos da forma mais completa possível para evitar problemas técnicos de envio. 
Todos os campos assinalados com * são de preenchimento obrigatório.

1º Participante* Função do 1º Participante*

2º Participante Função do 2º Participante

E-mail* Internet

Morada*

Código Postal* Localidade*

Telefone* Telemóvel

Data

Nome da Empresa*



Ficha de Inscrição (cont.)

Nos dias 6, 7 e 8 de junho realizar-se-ão Reuniões Bilaterais entre os participantes
alemães e potenciais parceiros cabo-verdianos, preferencialmente nas instalações das respetivas
empresas cabo-verdianas. Para as empresas cabo-verdianas com escritórios em outras cidades,
a CVTI, a CTCV e o Hotel Oásis Belorizonte disponibilizarão as suas salas de reunião em Santa Maria,
Ilha do Sal. Terá a possibilidade de marcar reuniões com uma ou mais empresas com as quais
lhe interessa estabelecer contacto. Para tal, basta preencher digitalmente os campos abaixo
apresentados e clicar no botão “ENVIAR”. Abrir-se-á automaticamente uma folha
do seu correio eletrónico com o destinatário pré-definido, pronto a enviar.
Após inscrição, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã entrará 
em contacto com a V/ Ex.ª para agendar as reuniões bilaterais.

Se tiver dificuldades no envio eletrónico, poderá imprimir
a sua ficha de inscrição depois de preenchida e devolver por
email a Sandra Nazaré (sandra.nazare@cvtradeinvest.cv,
Tel.: +238 242 2744) até ao dia 28 de maio de 2018. 

As seguintes empresas alemãs integram a Missão Empresarial Alemã e visam estabelecer 
parcerias com empresas cabo-verdianas. Coloque o visto nas empresas com a qual pretende reunir:

Data de constituição da sua empresa

Volume de vendas Número de empregados

Parcerias, representações já existentes

Principais clientes / setores de atividade
e experiência na área

Desejo participar no Simpósio e agendar reuniões 
com as empresas assinaladas em seguida.

Não desejo participar no Simpósio, mas pretendo agendar 
reuniões com as empresas assinaladas em seguida.

Línguas de correspondência
(escolha pelo menos uma das línguas)

Português

Inglês

Francês

Espanhol

Alemão

Reuniões Bilaterais
Integrado na IV Missão Empresarial Alemã

�   ABO Wind AG
A empresa desenvolve projetos na área das energias renováveis com 
especial enfoque na energia eólica e fotovoltaica. Além da instalação de 
equipamentos eólicos e fotovoltaicos, oferece conceitos integrados de 
energia e tecnologias de armazenamento para uma economia energética 
renovável. [+info]

�   Lehner Innovative Produkte
A empresa exerce a sua atividade no ramo das energias renováveis desde 
2010 e oferece dentro da sua gama de produtos centrais eólicas de 
pequenas dimensões, soluções fotovoltaicas para o turismo, sistemas de 
armazenamento com recurso a baterias, assim como produtos para o 
segmento da mobilidade eletrica. [+info]

�   LIMHILL Renewable Energy GmbH 
A empresa oferece soluções e projetos de energia com foco no fotovoltáico, 
incluindo o desenvolvimento de projetos, serviços EPC (Engineering, 
Procurement e Construction), gestão de património, financiamento e 
gestão de projetos. [+info]

�   Peer-Olav Schmidt Energy-Consulting
        and Business Development 
Como prestador de serviços EPC (Engineering, Procurement e 
Construction), o consultor Peer-Olav Schmidt tem como foco o 
desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos, entre outros para os setores 
turismo e indústria, representando várias empresas alemãs fornecedoras. 
[+info]

�   Prack Consult GmbH
Empresa consultora com vasta experiência nas áreas de engenharia 
sanitária (abastecimento e tratamento de água) e de gestão de resíduos, 
desenvolve igualmente projetos de sistemas de energia solar com foco no 
fotovoltaico. [+info]

�   SUNSET Energietechnik GmbH
Apresenta uma vasta experiência de 30 anos na área das energias 
renováveis. Desenvolve sistemas de armazenamento solar e solar térmico, 
bem como equipamentos fotovoltaicos, fornos a pellets, entre outros. 
[+info]

�   ToWalk Energieeffizienz
Consultoria energética com foco na eficiência energética para empresas, 
oferecendo serviços integrados incluindo a realização de auditorias 
energéticas e a certificação de acordo com a ISO 50001 (Sistema de Gestão 
da Energia), entre outros. [+info]

http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/ToWalk_CV2018_PT.PDF
http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/LIMHILL_CV2018_PT.PDF
http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/Sunset_CV2018_PT.PDF
http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/Unternehmensberatung_POS_CV2018_PT.PDF
http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/Lehner_CV2018_PT.PDF
http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/ABO_Wind_CV2018_PT.PDF
http://www.ccila-portugal.com/fileadmin/ahk_portugal/site_upload/RF/IV_Missao_Empresarial_Cabo_Verde/Prack_CV2018_PT.pdf

	Empresa: 
	Nome do primeiro participante: 
	Função do primeiro participante: 
	Nome do segundo participante: 
	Função do segundo participante: 
	Morada: 
	CP: 
	Localidade: 
	Telefone: 
	Telemóvel: 
	Email: 
	Website: 
	Data: 
	meeting: Off
	Enviar: 
	Imprimir: 
	emp2: Off
	emp3: Off
	emp4: Off
	emp3_info: 
	emp4_info: 
	emp2_info: 
	emp1_info: 
	emp1: Off
	dataempresa: 
	vendas: 
	empregados: 
	clientes: 
	parcerias: 
	es: Off
	de: Off
	pt: Off
	en: Off
	fr: Off
	emp7_info: 
	emp7: Off
	emp6: Off
	emp5: Off
	emp6_info: 
	emp5_info: 


