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Gestão Energética e Energias Renováveis 

para os Setores Agroalimentar e Economia 

Marítima de Cabo Verde. 

A procura por produtos alimentares, água doce e energia 

cresce continuamente. Ao mesmo tempo, há necessidade  

de implementar uma gestão energética eficiente e aumentar  

a produção de energia a partir de fontes renováveis, sendo 

umas das razões para a implementação do Programa Nacional 

para a Sustentabilidade Energética (PNSE) em Cabo Verde. 

Assim, o domínio da gestão energética e das tecnologias de 

energias renováveis, no contexto da sua aplicabilidade benéfica 

nos setores agroalimentar e economia marítima, constituem 

o tema em foco no V Simpósio Germano-Cabo-Verdiano

de Energia que a Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Alemã (CCILA) organiza como parte integrante da V Missão 

Empresarial Alemã de Energia. 

Além disso, nos dias 13 a 16 de novembro, realizar-se-á 

a XXIII edição da FIC - Feira Internacional de Cabo 

Verde no Mindelo – a maior plataforma de negócios do país 

com mais de 12.000 visitantes internacionais, reunindo 

representantes empresários e institucionais, decisores e 

quadros técnicos. A fim de aproveitar as sinergias destas duas 

iniciativas, fomentando contactos de parcerias bilaterais 

entre as empresas alemãs e cabo-verdianas, a V Missão 

Empresarial Alemã de Energia será estreitamente 

articulada com as atividades da XXIII edição da FIC. 

No Simpósio de um dia, stakeholders de Cabo Verde e 

especialistas da Alemanha informarão sobre os recentes 

desenvolvimentos nestas áreas. Para além da troca de 

informações, 6 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. 

Esta iniciativa é organizada em estreita colaboração com 

o Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), 

o Ministério da Agricultura e Ambiente (MAA), o Ministério 

da Economia Marítima (MEM), a Cabo Verde TradeInvest 

(CVTI), as Câmaras de Comércio e Indústria de Sotavento 

(CCISS) e de Barlavento (CCB), a FIC e a consultora 

alemã RENAC (Renewables Academy). 

Programa do Simpósio 

09.00h Receção dos Participantes 

09.15h   Abertura do Simpósio: Paulo Azevedo, CCILA  

Augusto Neves, Presidente da Câmara Municipal  
de São Vicente 

S. Exa. Alexandre Monteiro, Ministro da Indústria,  
Comércio e Energia 

09.45h   Energy in Germany at a Glance: O Setor da Energia  
na Alemanha 

Christiane Vaneker, Consultora a cargo da  Iniciativa 

“Mittelstand Global – Exportinitiative  Energie” – 

RENAC AG (Renewables Academy) 

10.15h    Fotovoltaico no Setor Agroalimentar 

Sebastian Romuli, Universität Hohenheim 

10.45h   Coffee break & Networking 

11.15h    Soluções de Eficiência Energética na Pesca 

Ivan Bogdanov, Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung IPA

11.45h     Solutions Made in Germany I 

Apresentações das Empresas Alemãs (Delegação Alemã) 

Jan Dohrmann, biowatt energy GmbH  

Manfred Lehner, Lehner Innovative Produkte  

Ingrid Bogner, PA-ID Process GmbH 

12.30h    Almoço buffet (servido no Hotel Oásis Atlântico Porto Grande) 

14.00h   Solutions Made in Germany II 

Apresentações das Empresas Alemãs (Delegação Alemã) 

José R. G. Pérez Britto, Projekt GmbH 

Joachim Sroka, Sroka Stahl- und Anlagenbau UG & Co. KG 

Peer-Olav Schmidt, Unternehmensberatung POS 

14.45h   O Programa Nacional para a Sustentabilidade Energética 
(PNSE): Estratégias para os Setores Agroalimentar e  
Economia Marítima 

Rito Évora, Diretor Nacional para a Indústria, Comércio 
e Energia – Ministério da Indústria, Comércio e Energia 

Oportunidades de Negócio nos Setores Agroalimentar  
e Economia Marítima 

Miguel Moura, Presidente – Agência Nacional  
de Águas e Saneamento 

Malik Duarte Lopes, Diretor Geral da Economia  
Marítima – Ministério da Economia Marítima 

15.35h   Clima de Investimento e Oportunidades de Negócio Setoriais 

José Almada Dias, Membro do Conselho Administrativo – 
Cabo Verde TradeInvest 

16.00h  Painel de Debate: A Importância da Eficiência Energética,  
incl. Energias Renováveis, para uma Gestão Sustentável nos  
Setores Agroalimentar e Economia Marítima em Cabo Verde: 
Oportunidades de Negócio e Desafios 

Moderadores: Adriano Cruz, Secretário Geral – Câmara  
de Comércio de Barlavento 

José Luis Neves, Secretário Geral – Câmara de Comércio,  

Indústria e Serviços de Sotavento 

Benvindo Fonseca, Instituto do Mar 

Manuel Lopes Monteiro, Frescomar S.A. 

Adilson Milício, Proprietário Produção Agrícola 

Manuel Silva, Administrador Executivo – ELECTRA S.A. 

17.00h    Síntese e Reflexão Final: Paulo Azevedo, CCILA 

S. Exa. José Gonçalves, Ministro do Turismo e Transportes

17.30 – 19.00h Business Drink Germano-Cabo-Verdiano 

(servido no Hotel Oásis Atlântico Porto Grande) 

Tradução simultânea de todas as apresentações: português «--» alemão 

e da Economia Marítima
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Por favor, preencha todos os campos da forma mais completa possível. 

Nome da Empresa 

 1º Participante Função do 1º Participante 

 2º Participante           Função do 2º Participante 

 Morada 

 Código Postal Localidade 

 Telefone Telemóvel 

 E-mail Internet 

Data 

Ficha de Inscrição para o Simpósio 

Dia 12 de novembro de 2019 das 9h00 às 17h30, na  

Universidade do Mindelo, Mindelo / São Vicente,  
seguido por um Business Drink Germano-Cabo-Verdiano, 

servido no Hotel Oásis Atlântico Porto Grande. 

O Simpósio tem como tema “Gestão Energética, incl. Energias Renováveis, 

nos Setores Agroalimentar e Economia Marítima de Cabo Verde”. 

A participação no simpósio é gratuita, mas requer a sua inscrição prévia. 

Receberá uma confirmação da sua inscrição por correio eletrónico. 

Agradecemos a sua inscrição até ao dia 4 de novembro de 2019. 

Esta iniciativa conta com o apoio do Ministério Federal Alemão de Economia 

e Energia e integra-se no âmbito da Iniciativa “Exportinitiative Energie”. 

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. 

Durante a realização do evento, poderá ser feita a captação de imagens ou vídeos. Para mais informações clique aqui.  

Convidamo-lo a consultar a informação relativa a Proteção de Dados Pessoais, disponível em https://www.ccila-portugal.com/pt/  

protecao-de-dados-pessoais/ 

Continua na página seguinte 

Desejo participar no V Simpósio Germano-Cabo-
Verdiano de Energia

https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Dokumente/Direitos_de_imagem_CCILA.pdf
https://www.ccila-portugal.com/pt/protecao-de-dados-pessoais/
https://www.ccila-portugal.com/pt/protecao-de-dados-pessoais/
https://www.ccila-portugal.com/pt/protecao-de-dados-pessoais/
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Ficha de Inscrição para as Reuniões 

Nos dias 13, 14 e 15 de novembro realizar-se-ão reuniões bilaterais  

entre os participantes alemães e potenciais parceiros cabo-verdianos 

preferencialmente nas instalações das respetivas empresas cabo-verdianas. 

Tem a possibilidade de marcar reuniões com uma ou mais empresas 

com as quais lhe interessa estabelecer contacto. 

Após inscrição, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã entrará 

em contacto com a V/ Ex.ª para agendar as reuniões bilaterais. 

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. 

As seguintes empresas alemãs integram a V Missão Empresarial  

Alemã e visam estabelecer parcerias com empresas cabo-verdianas. 

Coloque o visto nas empresas com a qual pretende reunir: 

        biowatt energy GmbH 

A empresa apresenta uma experiência de 20 anos de engenharia 

industrial e desenvolve unidades de dessalinização descentralizadas 

bem como máquinas de gelo para a refrigeração de peixe fresco, os 

dois a partir de energia solar. [+info] 

        Lehner Innovative Produkte 

A empresa desenvolve e oferece dentro da sua gama de produtos 

soluções fotovoltaicas, sistemas de armazenamento, centrais eólicas 

de pequenas dimensões, bem como produtos para o segmento da 

mobilidade elétrica. [+info] 

     PA-ID Process GmbH 

O produto 2Power, como parte do portfólio da empresa, é um 

conceito de energia integral que permite em simultâneo a produção, 

o armazenamento e controlo de eletricidade e de calor, aplicável em 

todas as áreas. [+info] 

     Projekt GmbH 

Elabora projetos chave na mão para as energias renováveis, 

com foco nas soluções integradas para a conceção, o planeamento, 

o financiamento, a construção e o funcionamento de instalações

fotovoltaicas e eólicas. [+info] 

     Sroka Stahl- und Anlagenbau UG & Co. KG 

Empresa de engenharia industrial que oferece a construção, 

o desenvolvimento e a produção de soluções individuais, tais 

como pequenas turbinas eólicas ou instalações híbridas de energia 

eólica e solar para o setor agrícola, entre outros. [+info] 

     Unternehmensberatung POS 

Como prestador de serviços EPC, o consultor Peer-Olav Schmidt tem 

como foco o desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos, entre outros 

para os setores agroalimentar e economia marítima, representando 

várias empresas alemãs fornecedoras. [+info] 

Data de constituição da sua empresa 

Volume de vendas        Número de empregados 

Principais clientes / setores de atividade  

e experiência na área 

Parcerias, representações já existentes 

Línguas de correspondência 

(escolha pelo menos uma das línguas) 

        Português              Alemão             Inglês Espanhol 

Para se inscrever basta baixar a ficha de inscrição e 
abrir num programa para ler PDF (Adobe), a seguir 
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.

Se tiver dificuldades no envio eletrónico, poderá imprimir a 
sua ficha de inscrição depois de preenchida e devolver por 
email a Simone Gomes (Email: missao.alema@becv.org, 
Tel.: +238 232 8495, Tlm.: +238 583 1431) até ao dia 4 de 
novembro de 2019. 

As inscrições são válidas somente 
após confirmação escrita da CCILA! 

mailto:missao.alema@becv.org
https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Events/Kap_Verde/biowatt_Agrar_Fischerei_KV_2019_PT.pdf
https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Events/Kap_Verde/Lehner_Agrar_Fischerei_KV_2019_PT.pdf
https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Events/Kap_Verde/PA-ID_Agrar_Fischerei_KV_2019_PT.pdf
https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Events/Kap_Verde/Projekt_Agrar_Fischerei_KV_2019_PT.pdf
https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Events/Kap_Verde/Sroka_Agrar_Fischerei_KV_2019_PT.pdf
https://www.ccila-portugal.com/fileadmin/AHK_Portugal/Events/Kap_Verde/UnternehmensberatungPOS_Agrar_Fischerei_KV_2019_PT.pdf
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