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GUIADA A ILHA DE S. ANTÃO 

Caro associado e parceiro 

A XXIIIª Edição da Feira Internacional de Cabo Verde terá lugar em Mindelo, de 13 a 16 de 

novembro, nas instalações da FIC - Laginha, sob o lema ““Cabo Verde, uma economia de 

circulação no atlântico médio”.  

Durante 4 dias, o país reunirá exportadores, importadores, revendedores, distribuidores e prestadores 

de serviços, no momento em que se prepara a publicação das leis do investimento privado, de 

promoção de exportações, do novo código das sociedades comerciais e das empresas comerciais, para 

além dos processos em curso da operacionalização do CIN – Centro Internacional de Negócios 

enquanto instrumento de promoção do comércio internacional e de fomento do investimento com 

potencial exportador, e a nível regional, da ratificação da Zona Continental de Livre Comércio 

Africano (AFCFTA) enquanto maior mercado do mundo.  

Para além de um extenso palco de exposição de produtos, tecnologias e serviços, a FIC 2019 reserva 

aos visitantes profissionais um vasto programa de atividades paralelas, entre as quais se destacam 

conferências alusivas a temas atualmente e relevantes, encontros bilaterais de negócio, Gala FIC 

2019, culminando com uma visita guiada a ilha de S. Antão. 

À semelhança dos anos transatos a CCB informa que: 

- Custeará 50% das despesas de transporte aéreo aos associados, mediante a apresentação de 

comprovativos até 31 de dezembro de 2019; 

- A participação nas atividades paralelas requer inscrição prévia, utilizando a ficha disponível 

no site https://www.becv.org/xxiii-edicao-da-fic; 

- Os associados devem recorrer à sede da CCB para levantar os crachás de “visitante 

profissional” da FIC; 

- As Câmaras de Comércio e a FIC prepararam um espaço nas instalações da FIC (business 

lounge) para a realização dos encontros bilaterais de negócio entre expositores e visitantes 

profissionais. Para este efeito os pedidos devem ser formulados através de ficha própria 

disponível no site https://www.becv.org/xxiii-edicao-da-fic, a qual inclui a lista de 

expositores da FIC 2019. 

Este convite é dirigido às empresas e seus colaboradores, empresários, quadros técnicos das 

instituições públicas e privadas, profissionais liberais, consultores e universitários pelo que a 

oportunidade deve ser aproveitada para contactos nomeadamente com delegações empresariais que 

demandam o evento.  

 

Cordialmente, 

 

Jose Lopes 

Diretor de Promoção e Desenvolvimento 
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