Presença Institucional na FIC
(Feira Internacional de Cabo Verde)
Praia, novembro 2016

Quando? Onde? Quem?
De 16 a 20 de novembro decorreu em Praia, capital de Cabo Verde
a FIC – Feira Internacional de Cabo Verde, que este ano se
apresentou com o lema “20 Anos Conectando as Economias do
Mundo”.
A XX edição da FIC , feira anual e multisetorial, congrega todos os
sectores económicos de Cabo Verde e tem como objetivo
estimular

o

desenvolvimento

de

negócios,

permuta

de

conhecimento e promoção de trocas comerciais. É considerado o
maior evento empresarial/comercial realizado no país.

A APEMETA esteve presente na Feira com um stand, onde divulgou
ativamente as capacidades e valências do sector das tecnologias
ambientais portuguesas.

O que aconteceu?
Durante os cinco dias, passaram pela FIC mais de 10 000 visitantes, entre os quais profissionais e
público em geral, que conheceram os mais de 200 expositores representados.
Paralelamente às entidades expositoras, decorreram também encontros B2B no stand das Câmaras
de Comércio (CCISS e CCB-AE), de forma a fomentar o espírito empresarial.

A APEMETA na Feira FIC
A presença da APEMETA na FIC surge no decorrer do plano anual de ações

de apoio à internacionalização do setor das Tecnologias Ambientais
Portuguesas, com o projeto AMEX II – Ambiente e Exportação, para o qual
contou com o apoio do Compete 2020 no âmbito do SIAC.

Durante o evento, a APEMETA recolheu informação e divulgou as
capacidades e competências do setor das Tecnologias Ambientais
Portuguesas, proporcionando assim uma troca de sinergias com as
entidades presentes.

Que visitantes se deslocaram ao stand da
APEMETA?
Tipologia das entidades/empresas com quem a APEMETA teve contacto
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