
 
 
 

 
 
 
 

VI Missão Empresarial Alemã de Energia: Infraestrutura Energética para 
a Mobilidade Elétrica em Cabo Verde, incl. Sistemas de Carregamento e 
Combustíveis Alternativos  
 

Contamos com a sua participação no VI Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia e nas 

reuniões B2B com empresas alemãs pela via digital! 

 

Em Cabo Verde, o fornecimento energético exerce uma 

pressão significativa sobre a estabilidade macroeconómica 

e os seus recursos ambientais. Cerca de 80% da cobertura 

energética tem a sua origem em combustíveis fósseis. A 

maior parte é absorvido pelo setor do transporte (de pes-

soas e mercadoria), dividido em transporte rodoviário, avi-

ação e marítimo. Neste sentido, o setor dos transportes de-

sempenha um papel decisivo a curto e médio prazo no con-

texto dos objetivos energéticos do país. Impulsionada pelo 

crescimento económico e em prol de uma melhor quali-

dade de vida da população, há também uma maior neces-

sidade no setor de transportes. O aumento da demanda, juntamente com meios de transporte obsoletos, leva 

a uma demanda considerável de eficiência energética no setor de transportes. 

 

Impulsionado pela Carta Politica de Mobilidade Elétrica, contando também com o recém adjudicado NAMA 

Support Project com o Projeto Promoção de Mobilidade Elétrica em Cabo Verde (ProMEC), o desenvolvimento 

sustentável da mobilidade elétrica em Cabo Verde – incluindo a necessidade de implementação de estruturas 

energéticas com base nas energias renováveis e uma gestão inteligente da rede elétrica – existem condições 

propícias para o intercâmbio de conhecimento e parceiras internacionais. 

 

Neste contexto, e considerando a vasta experiência da Alemanha neste domínio, a Câmara de Comércio e 

Indústria Luso-Alemã (CCILA) realiza a 

 

VI Missão Empresarial Alemã de Energia entre 16 – 20 de novembro de 2020, incluindo o 

VI Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia (17 e 18 de novembro) e Reuniões B2B, 

 

organizada em colaboração com o Ministério da Indústria, Comércio e Energia (MICE), o Ministério da Econo-

mia Marítima (MEM), a Cabo Verde TradeInvest (CVTI) e a consultora alemã RENAC (Renewables Academy), 

contando ainda com o apoio das Câmaras de Comércio e Indústria de Sotavento (CCISS) e de Barlavento 

(CCB), da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC) e da Electra SA. 

 

No Simpósio, subordinado ao tema “Infraestrutura Energética para a Mobilidade Elétrica em Cabo Verde, incl. 

Sistemas de Carregamento e Combustíveis Alternativos”, que este ano se realiza em formato digital através 

da plataforma ZOOM nos dias 17 e 18 de novembro (ver programa aqui), poderá obter em primeira mão in-

formações sobre os desenvolvimentos, novidades e projetos de especialistas alemães e stakeholders cabo-

verdianos sobre as tecnologias nas áreas da eficiência energética e energias renováveis bem como a sua 
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aplicabilidade no setor da Mobilidade Elétrica. Neste âmbito, 5 empresas alemãs fornecedoras de equipamen-

tos e prestadoras de serviços irão apresentar os seus serviços, propostas e soluções inovadoras bem como 

possíveis domínios de cooperação com empresas em Cabo Verde. 

 

Nos dias a seguir ao simpósio (18 – 20 de novembro) realizar-se-ão Reuniões B2B pré-agendadas e media-

das pela CCILA entre os participantes alemães e potenciais parceiros cabo-verdianos através da plataforma 

digital Microsoft TEAMS. Após inscrição, a CCILA irá entrar em contacto com as empresas cabo-verdianas 

inscritas, a fim de agendar as reuniões bilaterais. 

 

Conheça as 5 empresas alemãs que pretendem estabelecer parcerias com empresas cabo-verdianas e apre-

sentar as suas soluções: 

 

• ABO Wind GmbH 

• AREVA H2Gen GmbH 

• FEV Europe GmbH 

• LEHNER Innovative Produkte 

• NRGSync Vertriebs GmbH 

 

A participação no Simpósio é gratuita, mas carece de inscrição (disponível aqui) até ao dia 11 de novem-

bro e posterior confirmação pela CCILA.  

 

Se estiver interessado numa reunião individual com uma ou mais das empresas alemãs, deverá indicar a 

sua escolha na inscrição. 

 

 

Para mais informações entre em contacto com: 

Paulo Azevedo (CCILA) │+351 934 442 200 │paulo-azevedo@ccila-portugal.com 

 

 

A missão conta com o apoio do Ministério Federal Alemão de Economia e Energia e integra-se no âmbito da 

Iniciativa “Exportinitiative Energie”. 
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