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Ficha informativa 

Título 
Missão empresarial a Holanda e Luxemburgo 

Enquadramento 
A CCB realiza uma missão empresarial especial a Holanda e Luxemburgo, entre 24 setembro e 2 de 

outubro, em estreita parceria com a CaboDutch/ABD da Holanda e a Câmara de Comércio de 

Luxemburgo, com o objetivo principal de maximizar os proveitos das excelentes relações de cooperação 

existentes entre os 3 países. 

A iniciativa resulta de apostas recentes desta agremiação no aprofundamento da cooperação com as 

entidades congéneres dos dois países, e combina a predisposição demonstrada por Holanda e 

Luxemburgo, países amigos de Cabo Verde, com interesses de vários operadores económicos nacionais, 

os quais procuram opções viáveis de exportação e importação, possibilidades de joint venture e 

alternativas de financiamento. 

A missão tem enfoque sobretudo em áreas da economia marítima e portuária, das energias renováveis, 

do ambiente e turismo, do setor financeiro, e integrará um grupo de representantes de empresas 

nacionais com projetos estruturados e consolidados. 

Agenda da missão 

► Plano preliminar de viagem  

 Mindelo Praia Lisboa Amsterdão Luxemburgo 

24 21.20      

25    13.00  

26      

27      

28    14:00 19.00 

29      

30      

01     22:00 

02 12.00   3.30  
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► Plano de trabalho 

Dia  Manha  Tarde 

Holanda 

25  Encontro com comunidade cabo-verdiana 

26 Workshop 1 e 2 Encontros e visitas individuais de negócio 

27 Encontros e visitas individuais de negócio 

Luxemburgo 

28  Encontro com comunidade cabo-verdiana 

29 Workshop 1 e 2 Encontros e visitas individuais de negócio 
30 Encontros e visitas individuais de negócio 
01 Encontros e visitas individuais de negócio 

  

 Workshop 1 – Mecanismos e programas de financiamento/internacionalização no país visitado 

 Workshop 2 – Oportunidades e condições de investimento em Cabo Verde 

Quem pode participar 

 Empresas nacionais com projetos estruturados e consolidados e que buscam: 

o Parceiros comerciais, técnicos (equipamentos, tecnologias) e financeiros 

o Novos mercados de importação e/ou exportação 

o Opções para internacionalização de negócios 

o Alternativas de financiamento, considerando os mecanismos e programas existentes em 

Luxemburgo e Holanda 

 Câmaras Municipais e outras entidades do Estado com responsabilidade na promoção das regiões 

e atração do IDE 

Condições de participação  
A participação na missão requer: 

 Envio da ficha (em anexo) devidamente preenchida a camara.com@cvtelecom.cv 

 Liquidação da taxa de inscrição, de 40.000 ECV, o qual será subtraído no valor global da missão, 

ainda por definir, considerando a mobilização de outros recursos 

 O custo preliminar (podendo baixar) de participação é 180.000 ECV e inclui: 

o Bilhete de transporte aéreo 

o Transfere aeroporto/hotel/aeroporto 

o Transporte terrestre entre Holanda e Luxemburgo 

o Hospedagem em hotel 4* nos dois países, durante 6 dias, incluindo pequeno almoço 

o Preparação e agendamento de encontros de negócio no destino 

o Visita a empresas 
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