
 

 

Missão empresarial a Espanha - Burela  

Ref.ªCC/034 – 17/03/2017 

 

Expomar 2017 
A EXPOMAR - 2017 – FEIRA NÁUTICO PESQUEIRA de Burela é uma atividade institucionalizada no 
plano de missões da CCB, há vários anos. Este ano, na sua XVII Edição, a cidade de Burela em Espanha 
será uma vez mais, palco desse certame, desta feita, de 25 a 28 de maio.  

O MAR, a Economia Marítima, que constituem o pano de fundo desse evento, é também na 
perspetiva de novas políticas estatais caboverdeanas, um pilar estratégico de desenvolvimento do 
país, e mormente desta Região. De realçar ainda a importância que a Expomar representa para o 
tecido empresarial local, tendo em conta a forte relação comercial com empresas espanholas, e 
o crescimento no seio da comunidade portuária regional de prestadores de serviços nesse setor 
estratégico. 

Para maximizar os resultados da missão, a agenda inscreve importantes atividades paralelas, entre 
as quais o habitual stop-over na cidade do Porto, contactos individuais e com importantes redes 
empresariais e visitas a pontos de interesses especiais. 

Setores em exposição  
• Equipamentos de coberta, casco e carga,  

• Eletricidade e eletrónica naval,  

• Equipamentos especiais para abastecimento de navios,  

• Industria naval,  

• Transformadores de pescado,  

• Equipamentos e materiais para náutica desportiva  

Benefício para os participantes  
O custo individual de participação é de 162.000$00 e inclui os seguintes serviços:  

• Transporte aéreo ida-e-volta  

• Hotel 4* em Lisboa e Burela 

• Seguro de viagem  

• Stand institucional comum 



 

• Assistência na organização de b2b 

• Inserção no catálogo da feira 

Inscrição  
Os interessados deverão proceder à inscrição até o dia 14 abril, através de:  

• Ficha de inscrição (em anexo) devidamente preenchida; 

• Pagamento da taxa de inscrição 

Os empresários interessados deverão ter visto Schengen válido no passaporte. 

Para mais informações queira contatar a CCB através dos seguintes contactos: 

• T – 2328495 

• Email – camara.com@cvtelecom.cv 

 
 
Cordialmente, 
Jose Lopes 
Gabinete de Promoção Empresarial 


