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Exmos. Senhores,
Caros empresários,

As minhas cordiais saudações

O mar, os seus recursos e a sua biodiversidade representam os maiores 
ativos para vasta maioria das populações mundiais. No contexto de Cabo 
Verde, esta vastidão que envolve o arquipélago todo, representa mais de 

99% do território nacional, afigurando-se como a principal fonte de proteína animal, mobi-
lidade e ofertas turísticas, onde o exercício de várias atividades económicas e investigativas 
ganham uma força impulsionadora para o desenvolvimento do país. 

Cabo Verde tem desenvolvido políticas e estratégias incisivas, assentes num plano de apro-
veitamento e desenvolvimento das potencialidades do mar, destacando-se, em particular, 
pela sua dedicação à preservação do meio ambiente no combate à poluição marinha e na 
reversão dos danos provocados a esse nível, de forma a conduzir o país em direção ao cres-
cimento azul responsável e sustentável.

Em 2018, foi realizada com sucesso, a primeira edição da “Cabo Verde Ocean Week”, na cida-
de de Mindelo, com o intuito de promover diálogos interativos a nível internacional sobre a 
sustentabilidade dos oceanos, mares e zonas costeiras.  As dinâmicas resultantes do evento 
contribuíram para posicionamento de Cabo Verde como referência da Economia Azul no 
Atlântico Médio, sensibilizando, simultaneamente, as instituições nacionais, o setor privado 
e a sociedade civil em geral, sobre o imperativo da transição do país para a Economia Azul.

É neste quadro de partilha e capitalização de esforços a nível mundial que o Governo, atra-
vés do Ministério da Economia Marítima, comprometido com a missão de fazer evoluir Cabo 
Verde para um “país azul”, tem a honra de enaltecer e agradecer a valiosa presença e dispo-
nibilidade de Vossas Excelências neste que é a 2º edição da “Cabo Verde Ocean Week”, que 
contribuirá seguramente para uma maior consciencialização da importância do bem-estar 
dos nossos oceanos e mares.  

O programa baseia-se em quatro eixos temáticos, centrados na Economia Azul, Ciências 
do Mar, Segurança Marítima e Desenvolvimento Sustentável, espelhadas em conferências 
temáticas e vários painéis de discussão, reflexão e debate, agrupados num contexto enrique-
cedor suscetível de promover troca de ideias sobre a exploração sustentável dos oceanos, 
num cenário de inovações, envolvendo intervenientes especialistas de diferentes horizontes 
mundiais.

Convicto de que este evento estará à altura das vossas expectativas, termino, desejando-vos 
uma boa e proveitosa estadia, repleta de ricos intercâmbios, em matéria de experiências e 
conhecimentos enriquecedores e transformadores, a bem de um melhor relacionamento 
entre a Humanidade e os Oceanos, mares, lagos e rios. 

Sua Excelência, o Senhor Ministro da Economia Marítima,
Doutor José da Silva Gonçalves

EXPOMAR 2019
Feira Monográfica, Náutica e Pesqueira da CVOW
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VIIIª Edição do ExpoMar – Feira Monográfica, Náutica e Pesqueira da CVOW

Exmos. Senhores,
Caros empresários,

As nossas cordiais saudações.

O mar, poeticamente retratado ao longo da nossa história como “nôs riqueza”, foi e continua 
sendo um ponto de partida, de passagem, e de chegada das gentes, mercadorias, e serviços, 
de e para Cabo Verde, um país 99% mar, e que possui a maior ZEE da África Ocidental.

Neste quadro, e no âmbito da 2ª Edição do Cabo Verde Ocean Week (CVOW), é com enorme 
satisfação que anunciamos e vos convidamos a participar da VIIIª Edição do ExpoMar, uma 
plataforma para a promoção dos serviços e projetos transversais focados no desenvolvi-
mento de negócios na área do mar, integrando:
- Conferências internacionais e workshops temáticos
- Exposição/mostra de produtos, serviços, e de tecnologias com aplicação ao Mar;
- Encontros de Negócio (B2B)

Durante a semana do CVOW, e em particular, nos 03 dias da feira, o país será o ponto de 
encontro dos parceiros, instituições e empresas que prestam serviços a partir de Cabo Verde 
para o Mundo, promovendo negócios e disseminando conhecimento científico em prol de 
uma exploração sustentável dos nossos mares e oceanos, para além das conferências inter-
nacionais e workshops alusivas ao tema Economia Azul. 

CV Ocean Weak: 25 a 29 de Novembro, sendo o ExpoMar nos dias 25, 26 e 27.
Pavilhão da exposição: instalações da FIC, cidade do Mindelo, República de Cabo Verde.
Âmbito da feira: setorial (monográfica, náutica e pesqueira).

Setores em exposição: Aquacultura, Biotecnologia, Bunkering, Consultoria, Construção e re-
paração naval, Desportos náuticos, Embarcações de recreio, Investigação científica e for-
mação, Pesca industrial e desportiva, Portos e logística, Turismo de cruzeiros, Transportes 
marítimos, Segurança Marítima e portuária, e Shipping.

Dados da Última Edição (2018)
- 60 Expositores
- 79 Stands
- Mais de 4.500 Visitantes
- Forte presença estrangeira (Portugal, Espanha, França, Holanda, Luxemburgo e Noruega)

Ciente de que esta mensagem merecerá uma especial atenção da vossa parte, reiteramos 
os nossos antecipados agradecimentos, esperando encontrar-vos brevemente em Mindelo.

Com os nossos melhores cumprimentos,
A Organização CVOW/ExpoMar.

EXPOMAR 2019
Feira Monográfica, Náutica e Pesqueira da CVOW
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Evento chapéu:
IIa Edição da
Cabo Verde Ocean Week (CVOW)

Exposição temática:
VIIIa Edição da
ExpoMar - Feira Monográfica, Náutica e Pesqueira da CVOW

Realização da Exposição:
25, 26 e 27 de Novembro de 2019

Local:
Cidade do Mindelo | Ilha de São Vicente - Instalações da FIC

Organização:

FIC, S.A
Onde os negócios acontecem!

 
Ficha Técnica da Feira

muéstralo
organizador de eventos

PARCEIROS INSTITUCIONAIS:

PARCEIROS FINANCEIROS:

PARCEIROS MÍDIA:

PARCEIROS TECNOLÓGICO:
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• DATA E LOCAL DE REALIZAÇÃO 
Instalações da FIC na Laginha, Cidade do Mindelo, de 25 a 27 de Novembro de 2019.

• INSCRIÇÃO 
Para se inscrever na EXPOMAR 2019 – Feira Monográfica, Náutica e Pesqueira da CVOW, basta preencher devid-
amente a Ficha de Inscrição que se encontra em anexo e remetê-la via email: info@fic.cv , ou ainda inscrever-se 
directamente nas nossas instalações na Cidade do Mindelo. 

As inscrições só serão consideradas válidas mediante o pagamento de 50% do respectivo custo de participação. 
O valor remanescente deverá ser liquidado, no mais tardar, até o dia 25 de Outubro.

• TIPO E CARACTERÍSTICA DE STANDS 
Stands de 9m2 (3m * 3m), 18m2, 27m2 e 36m2 em perfis de alumínio cinzento com painéis de cor branca, todas 
revestidas com alcatifa cinzenta. Ver página 12.

• MOBILIÁRIO BASICO
KIT Mobiliario Basico, incluido. Consulte a página 11.

• SPONSORIZAÇÃO E PUBLICIDADE 
Para efeitos de sponsorização e publicidade, estão disponíveis, mediante negociação prévia, espaços no exterior 
e interior das nossas instalações, e bem como no catálogo oficial da feira. Ver página 7.

• PAGAMENTO 
Para efeitos de pagamento, segue os nossos bancos de referência: 
BCA  NIB: 00030000 67434595 101 76;  IBAN: CV64 0003000067434595101 76; SWIFT: BCATCVCV;
BI  NIB: 000500000 4132977 101 97;  IBAN: CV64 0005000004132977101 97; SWIFT: CGDICVCP;
BAI  NIB: 000811000 0012495 001 43;  IBAN: CV64 0008110000012495001 43; SWIFT: BAIPCVCV;
CECV  NIB: 00020000 21149768 101 02;  IBAN: CV64 0002000021149768101 02; SWIFT: CXECCVCV;
BCN  NIB: 462407610151; IBAN: CV64 0004000004624076101 51; SWIFT: CANBCVCV; TOTAPTPL
 
OBS: Caso houver lugar à transferências internacionais, o custo do seu envio deverá ser igualmente assumi-
do pela empresa expositora.
    
• DESISTÊNCIA & REEMBOLSO 
Desistências após o dia 25 de outubro, implica uma penalidade de 50% do valor pago.

• CONTACTOS 
Site:   www.fic.cv        
Email:   info@fic.cv , afortes@fic.cv
Telefones:  00238 232 18 22; 00238 928 00 00
Telemóveis:  00238 9188262; 00238 9188264

 
Informações Úteis



- 8 -

FICHA DE INSCRIÇÃO

Remetemos a “Ficha de Inscrição” para participação na “EXPOMAR 2019”, a realizar nos dias “25, 
26 e 27 de Novembro de 2019”, de acordo com as indicações a seguir mencionadas: 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÃO - 25 DE OUTUBRO DE 2019

Junto remetemos cópia do depósito bancário numa das contas da FIC (vide informações úteis) no valor 

de: $00 ECV, ( ).

NOME DA EMPRESA:

CIDADE:

TELEF:

PAÍS:

SITE:

MOV:

NIF:

C.P:

EMAIL:

NOME PALA DO STAND (MAX 20 C):

ATIVIDADE / SETOR DA EMPRESA:

PRODUTOS / SERVIÇOS A EXPOR:

RESPONSÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO:

CUSTO DA PARTICIPAÇÃO:

STAND 9m2 (3m x 3m) = 33.000$00 ECV

STAND  18m2 (3m x 6m) = 66.000$00 ECV

ENDEREÇO:

VALOR ACRESCIDO DO IVA À TAXA EM VIGOR 15% - [ CAMBIO: 1 EURO = 110, 265 ECV ]
CADA MÓDULO/STAND COMPREENDE: ESPAÇO; ALCATIFA; INSTALAÇÃO ELÉCTRICA; TOMADA 220V; PROJETORES DE ILUMI-
NAÇÃO E KIT MOBILIARIO BASICO (1 MESA, 2 CADEIRAS E 1 ESTANTE)

TOTALPREÇO UNIT.

SUB TOTAL:

IVA: 15%

TOTAL:

QUANTIDADEREFERENCIA DO STAND / ILHA

MÓDULO / STAND

DESIGNAÇÃO

MOBILIÁRIO

DATA:                   /                 / 2019         ASSINATURA/CARIMBO:  

FAX:TELEM:

STAND  27m2 (3m x 9m) = 99.000$00 ECV

STAND  32m2 (3m x 9m) = 132.000$00 ECV

MOBILIÁRIO

(Favor preencher com letra de imprensa)
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Ser um patrocinador da ExpoMar 2019 é associar a sua marca à maior plataforma de negócios em Cabo 
Verde, e através desta, gerar oportunidades de negócio com diversos públicos e países.

Através das categorias de patrocínio Gold, Silver, e Platinum, poderá beneficiar de um leque adicional de 
vantagens com impacto direto na promoção da sua empresa, marca, produtos e serviços.

Modalidades de 
Patrocínio Condições

Patrocinador 

GOLD
(300.000$00)

•	 Oferta de um stand de 04 Módulos (3 x 3 m2 cada) com mobiliário da FIC, em localização central 
(salvaguardando Prioridade na escolha), ou equivalente espaço, caso o patrocinador pretenda 
montar o um stand personalizado;

•	 Destaque como Patrocinador Gold no website da FIC e no catálogo do ExpoMar 2019;
•	 Publicidade da empresa nas paredes exteriores e interiores do espaço ferial;
•	 Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos do ExpoMar 2019;
•	 Reserva de uma página A5 para publicidade no catálogo do ExpoMar 2017;
•	 Tratamento preferencial/referencial com a imprensa (TV, Rádios e Jornais);
•	 Referência/agradecimento nos atos oficiais de abertura e encerramento;
•	 Convites para as atividades paralelas desenvolvidas no âmbito da ExpoMar 2019;
•	 50 Entradas livres para os 03 (três) dias da feira. Em caso de necessidade, convites adicionais 

serão disponibilizados sem custos;

Patrocinador

SILVER
(125.000$00)

•	 Oferta de um stand de 02 Módulos (3 x 3 m2 cada) com mobiliário da FIC, em localização central 
(salvaguardando Prioridade na escolha), ou equivalente espaço, caso o patrocinador pretenda 
montar um stand personalizado;

•	 Destaque como Patrocinador SILVER no website da FIC e no catálogo do ExpoMar 2019;
•	 Publicidade da empresa nas paredes exteriores e interiores do espaço ferial;
•	 Colocação do logótipo da empresa com destaque nos cartazes e folhetos do ExpoMar 2019;
•	 Reserva de uma página A5 para publicidade no catálogo do ExpoMar 2017;
•	 Tratamento preferencial/referencial com a imprensa (TV, Rádios e Jornais);
•	 Referência/agradecimento nos atos oficiais de abertura e encerramento;
•	 Convites para as atividades paralelas desenvolvidas no âmbito da ExpoMar 2019;
•	 30 Entradas livres para os 03 (três) dias da feira. Em caso de necessidade, convites adicionais 

serão disponibilizados sem custos;

Patrocinador

PLATINIUM

(62.500$00)

•	 Oferta de um stand de 01 Módulo (3 x 3 m2) com mobiliário da FIC, em localização de destaque 
a acordar, ou equivalente espaço, caso o patrocinador pretenda montar um stand personaliza-
do;

•	 Destaque como Patrocinador PLATINUM no website da FIC e no catálogo do ExpoMar 2019;
•	 Publicidade da empresa nas paredes exteriores do espaço ferial;
•	 Reserva de uma página A5 para publicidade no catálogo do ExpoMar 2019;
•	 Referência/agradecimento nos atos oficiais de abertura e encerramento;
•	 Convites para as atividades paralelas desenvolvidas no âmbito da ExpoMar 2019;
•	 15 Entradas livres para os 03 (três) dias da feira. Em caso de necessidade, convites adicionais 

serão disponibilizados sem custos;

Participação

ESPECIAL

(25.000$00)

•	 Reserva de uma página A5 para publicidade no catálogo do ExpoMar 2019;
•	 Colocação de 01 painel publicitário em local a acordar;
•	 Colocação do logótipo da empresa no folheto da EXPOMAR 2019;
•	 10 Entradas livres para os 03 dias da feira

OBS: A confeção e colocação dos materiais publicitários nos locais indicados pela FIC, sejam eles outdoors, ecrãs 
gigantes, painéis, tendas, etc., serão da responsabilidade dos patrocinadores, mediante a nossa supervisão. 

Os restantes materiais e ações promocionais da EXPOMAR 2019 serão executados de acordo com o plano de co-
municação e marketing do evento.

A formalização enquanto patrocinador deve ser efetuada até ao dia 25 de Outubro de 2019, depois da qual poderá 
ficar condicionada a sua aceitação. Os valores referentes as modalidades de patrocínio já têm IVA incluído.

Oportunidades de Patrocínio
Vantagens em Patrocinar a EXPOMAR 2019
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Aos  expos i tores  que  prec isarem persona l i zar  o  seu  s tand ,  ou  então  aceder  à  so luções  de  mul t i-
média ,  desde  a  concepção  do  des ign  à  produção  gráf ica ,  ass im como a  pro jectos  de  pub l ic idade , 
web des ign ,  mul t imédia  e  v ídeos ,  suger imos  o  contacto  do  nosso  média  partner  IMPRINTIS ,  com 
as  segu intes  re ferênc ias :

I. CATÁLOGO OFICIAL DA FEIRA
Medida  Padrão  do  Catá logo  Of ic ia l  da  Fe i ra :  A5  -  21cm x  14 ,85cm
 
Designação     Dimensão    Preço
Contra  Capa      A5  -  21cm x  14 ,85cm  15 .000$00
Verso :  Pós-capa     A5  -  21cm x  14 ,85cm  10 .000$00
Verso :  Contra  Capa  (Penú l t ima)   A5  -  21cm x  14 ,85cm  5 .000$00
1 Pág ina      A5  -  21cm x  14 ,85cm  3 .500$00
Logot ipo  +  Contatos    A6  -  14 ,85cm x  10 ,5cm  1 .500$00

II. ESPAÇO DO EVENTO FEIRAL
Colocação  de  Banners ,  Mupi ,  Cartazes  e  A luguer  de  Sa la  para  apresentação  de  Produtos .

Banner/Pa ine l/Outdoor  Super ior  à  5m     10 .000$00 
    Max :  5m (proporc iona l  a l tura  x  la rgura )  6 .00$00
          
Mupi     Super ior  à  2m     4 .500$00
    Max :  2m (proporc iona l  a l tura  x  la rgura )   2 .5000$00

III. Aluguer de Sala de Apresentação para Produtos 
A acordar  junto  da  organ ização  do  Evento  (F IC ,  S .A )

Obs :  A F IC  não  se  responsab i l i za  pe la  cr iação  e  des ign  da  imagem,  pe lo  que  a  mesma deve  ser 
e laborada  e  ced ida  pe la  empresa  pub l ic i tante .

IV. Concepção - Impressão 

 
Tabela de Preços - Publicidade | Concepção - Impressão

Rua de  L isboa  nº27 ,  Cp .  1567
Minde lo  -  São  V icente  -  Cabo  Verde
contact@impr int i s .com
www. impr int i s .com 238 2315976  3531631
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A diversidade e qualidade das unidades hoteleiras existentes, e o ambiente acolhedor e hospitaleiro 
que proporcionam, tornam mais agradável a estada dos visitantes da EXPOMAR 2019. Confira abaixo os 
alojamentos sugeridos.
 
Hotel Oásis Porto Grande
Telefone: 00238 232 31 90 / 232 31 91 
Reservas: portogrande@oasisatlantico.com
Web: www.oasisatlantico.com/pt/porto-grande
Endereço: C.P. 103, Praça Amílcar Cabral, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Hotel Don Paco 
Telefone: 00238 231 93 81
Reservas: info@donpacohotel.com
Web: www.donpacohotel.com
Endereço: Rua Cristiano de Sena Barcelos 461, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Mindel Hotel
Telefone: 00238 232 88 81/85
Reservas: mihotel2011@gmail.com
Endereço: Avenida 5 de Julho Mindelo, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Las Rochas Residence
Telefone: 00238 2318880
Reservas:  residence@las-rochas.com
Web: http://www.las-rochas.com
Endereço: Lazareto, Mindelo – São Vicente, Cabo Verde

Hospedeiras

O serviço de hospedeiras é uma inquestionável mais-valia nos eventos inter-
nacionais, pelo que a contratação de profissionais qualificados e com elevada 
experiência deverá fazer parte da sua estratégia de participação.

Para o efeito, a organização da EXPOMAR 2019 recomenda os serviços da 
empresa SP Lda, com as seguintes referências:

Manager & Booker: Sra. Sílvia Pires
Telefone: 00238 584 38 03
e-mail: spuniplda@gmail.com

EXPOMAR2019

 
Onde Ficar Hospedado
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Ilha de São VIcente
Cidade do Mindelo:   (cerca de 64.000 habitantes)
Área:    227 km²
População:   76.000 

pavilHões da FiC
Localização:    Laginha - Mindelo
Área:     5.000m2 

     3 Pavilhões + Área Exterior
Coordenadas:    16°53’40.3”N 24°59’30.7”W
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Ref: 08CR Ref: 08CCE BR Ref: 08CCE PR 

Ref: 04AB (0.6X0.7)  Ref: 07MT02 (1.5X0.6X0.75)  Ref: 06EV1 (0.9X0.4X1.6) 

   

   

MOBILIARIO BÁSICO

1 MESA (ESCOLHA O MODELO)
2 CADEIRAS (ESCOLHA O MODELO)
1 ESTANTE



STAND STANDARD B:  ____Modulo 3x3m = 9m2

Pala - Identificação do Expositor

Parede Lateral
Parede Fundo

Alcatifa

Vista Parede Lateral / Parede Fundo

Pala - Identificação do Expositor

St
an

d 
B

Placa MDF Madeira Branca

Estrutura de Aluminio

FIC, S.A - Laginha, Cidade do Mindelo - Ilha de São Vicente - Cabo Verde
Tel: 232 18 22 / 928 00 00 - Fax: 232 18 89
Email: info@fic.cv

Comp: 3 m
Larg: 3 m
Altura: 2,40 m

2,79 m

2,
31

 m2,
40

 m

2,79 m

20
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m

2,88 m

90 cm
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