Benchmarking na FIC
(Feira Internacional de Cabo Verde)
Cabo Verde, novembro 2017

Quando? Onde? Quem?
De 15 a 19 de novembro decorreu na cidade do Mindelo,

Cabo Verde a FIC – Feira Internacional de Cabo Verde, que
este ano se apresentou com o lema “Cabo Verde, o Hub para a
África Ocidental”.

A XXI edição da FIC , feira anual e multisetorial, congrega
todos os setores 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 numa ação de Benchmarking onde
conheceu as entidades representadas na FIC, assim como
divulgou ativamente as capacidades e valências do setor 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 100
expositores representados, com o objetivo de expor os seus serviços e
produtos de forma a potenciar oportunidades de negócio.
A FIC, considerada a maior plataforma de negócios em Cabo Verde,
promoveu ainda seminários e conferências empresariais em temas como
a“Internacionalização das Empresas Cabo-Verdianas”, “Financiamento às

Empresas Cabo Verdianas”, “Logística e Competitividade”, e ainda uma
Gala intitulada como a “Cooperação para a Competitividade”.

Quem estava presente?
Tipologia das entidades/empresas presentes na FIC
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