
   

 
 

 
Impresso a 8.4.16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

                                                                                                

 

  

EXPOMAR 2016 

Ficha de Projeto 



   

Venha visitar-nos, divulgue os seus produtos e serviços. 
Encontre aqui parceiros, faça crescer os seus negócios e a Economia Marítima de Cabo Verde  

 1 

Marque já na sua agenda! 

 

O Núcleo Operacional para o Cluster do Mar irá organizar a V Edição do Evento 
Internacional EXPOMAR, a realizar entre os dias 29 e 30 de Setembro e 1 de 
Outubro de 2016, no espaço da FIC Laginha Feira Internacional de Cabo Verde.  

 

A EXPOMAR acolherá CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS, SEMINÁRIOS e 
WORKSHOPS promovidos por parceiros do cluster do Mar.  

 

A EXPOMAR promoverá um programa de ENCONTROS DE NEGÓCIO entre 
empresas nacionais e estrangeiras, centros de I&D e clusters marítimos de países 
europeus, para promoção da internacionalização dos produtos e serviços cabo-
verdianos. 

 

Integrará um espaço de MOSTRA DE PRODUTOS, SERVIÇOS E TECNOLOGIAS 
DA ÁREA DO MAR, para exposição das entidades interessadas e suporte à 
realização de momentos de networking, espaço que contará também com momentos 
de animação e show cooking. 

 

Projeto: 
 

V Edição – Feira Expomar 

Localização: 
 

Mindelo- S.Vicente - FIC 

Sector de Atividade: 
 

Economia Marítima 

Duração prevista Cinco dias 

Instituição Responsável: 
 

NOCMAR: Núcleo Operacional para o Cluster do Mar 

Tutela: 
 

Ministério das Infra-estruturas e da Economia Marítima 
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1. ENQUADRAMENTO 

 
A Expomar 2016 apresenta a sua V EDIÇÃO com a meta de superar os resultados 
muito positivos alcançados nas duas edições anteriores, que foram realizadas em 
torno do lema “Nôs Mar Nôs Riqueza” , cujo sucesso deveu-se sobretudo à pronta 
resposta das organizações ao nosso pedido de colaboração, viabilizando assim a 
participação de várias Micro e Pequenas Empresas e Associações de Classes em 
torno da exposição e atividades paralelas, bem como a partilha de experiencias e 
reforço de contactos com instituições congéneres no sector da Economia Marítima. 
 
Do impacto da IV edição na promoção do setor, da ilha e do país, em termos de 
potencialidade para atrair investimento externo, e sobretudo para o desenvolvimento 
de negócios em áreas ainda pouco exploradas, torna-se inquestionável consagrar e 
institucionalizar a EXPOMAR na agenda dos eventos empresariais realizadas em 
Cabo Verde.  
 
O CECM - Conselho Estratégico do Cluster do Mar, pretendendo fazer coincidir a 
data da feira com o Dia Mundial do Mar, deliberou pela realização da V Edição da 
Feira Expomar na Cidade do Mindelo Ilha de São Vicente, nos dias 29, 30 de 
Setembro e 1 de Outubro de 2016. 
 
O regresso de empresas que não participavam há mais de dois anos e a adesão de 
um número crescente de expositores estrangeiros são já duas das tónicas da 
EXPOMAR 2016 a seis meses de abrir as portas da feira.  
 
A Expomar 2016 promoverá a participação coletiva de empresas e centros de 
investigação nacional e promoverá o turismo náutico e costeiro, articulando esforços 
com outras organizações, conforme protocolos de cooperação celebrados. 
 
A V edição da Expomar careceu de uma preparação tempestiva, o que irá permitir 
programar um evento de maior dimensão – A Semana do Mar, e promover as 
potencialidade de Cabo Verde como fator dinamizador do emprego e crescimento do 
sector das pescas, a formação profissional como potenciador da qualificação e 
criação de emprego nos desportos náuticos e as economias criativas, oportunidades 
e desafios, para a formação profissional, emprego e produção de riqueza, bem como 
a inclusão do evento na agenda das instituições congéneres e parceiros, 
internacionais. 
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2. OBJECTIVO GERAL  

A EXPOMAR continuará a promover os projetos transversais focados no 
desenvolvimento de negócios na área do Mar, que engloba também uma 
componente expositiva de produtos, de serviços e de tecnologias ligadas ao Mar, um 
programa de conferências e de workshops e um conjunto de eventos paralelos no 
domínio da economia do Mar promovido por associados.  
 
No ano de 2016 será organizada a 5ª edição da Expomar, em articulação com o Dia 
Mundial do Mar, criado no seio das Nações Unidas sob proposta da IMO, cujo tema 
proposto pelo Secretário Geral para o corrente ano é: "Shipping: indispensable to 
the world" 
 
 

2.1. OBJECTIVOS ESPECÍFICOS  

 
Em relação ao ano passado, pretende-se ocupar os dois pavilhões disponíveis na 
FIC na sua plenitude. O êxito da IV Edição da EXPOMAR de 2015 leva-nos a 
aguardar uma boa afluência de expositores nacionais e internacionais, com 
destaque para os Países Africanos da nossa Sub- Região, de Países da Península 
Escandinava, bem assim uma forte presença da região da MACARONÉSIA no 
âmbito do projecto – MACPLAT, para além da continuidade da parceria com o 
Cluster Marítimo de Luxemburgo, o que irá cativar a presença de órgãos de 
comunicação social nacional e internacional. 
 
 

 

INDICADOR META 

Nº de Encontros de Negócio 25 

Nº de Participantes nas Conferências 350 

Nº de expositores 80 

Área de exposição 747m2 

Número de Visitantes  3500 

Nº de projetos empreendedores a apresentar 

oiar 

5 
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3. ACTIVIDADE 

A EXPOMAR 2016, 5ª Edição, a realizar nas instalações da FIC entre os dias 29, 30 
de Setembro e 1 de Outubro de 2016, seguirá o modelo das edições anteriores, 
com reforço da componente de “Expositores Internacionais”.  

Integrará as seguintes componentes: 
 
 

i) Exposição/mostra de produtos, serviços e de tecnologias com aplicação ao 
Mar 
 

A exposição/mostra, a organizar pelo NOCMAR deverá reunir entre 80 a 100 
expositores de diferentes atividades da Economia do Mar. Ao longo dos três dias 
serão ainda organizados alguns momentos de animação e de comunicação sobre a 
temática do Mar; 

 
ii) Encontros de Negócio 
 

Será organizado um programa de contactos entre as empresas nacionais 
participantes na Expomar 2015 e os participantes internacionais, previamente 
selecionado em estreita articulação com as Camaras de Comercio do País. O 
programa integrará um momento de visita guiada à exposição, um conjunto de 
reuniões pré-agendadas, visitas a empresas e reuniões livres ao longo da semana. 
O objetivo é proporcionar momentos estruturados de contacto de forma a favorecer 
o desenvolvimento de negócios e de relações de cooperação entre as partes em 
favor do reforço da internacionalização da Economia do Mar; 
 
 

iii) Conferências Internacionais e Workshops sobre o desenvolvimento da 
Economia do Mar 
 

A EXPOMAR 2016 acolherá um programa rico e diversificado de conferências e de 
workshops sobre diferentes temáticas relacionadas com o Mar. Contará com a 
participação institucional de representantes do Governo Cabo-verdiano, constituindo 
momentos privilegiados para apresentação e debate de ideias e de boas práticas em 
favor do desenvolvimento e da internacionalização da Economia do Mar.  
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4. PARCEIROS DO PROJECTO 

 MIEM - Ministério das Infra-estruturas e Economia Marítima; 
 FIC – Feira Internacional de Cabo Verde 

 DGRM – Direcção Geral dos Recursos Marinhos 

 CCB-AE – Camara de Comercio de Barlavento 

 CCISS – Camara de comércio Industria  e serviços de Sotavento 

 Camara de Turismo de Cabo Verde; 

 Direcção Geral dos Desportos; 

 ADEI - Agencia de Desenvolvimento Empresarial e Inovação 

 AMP – Agencia Marítima e Portuária 

 CML - Cluster Marítimo de Luxemburgo; 

 Cluster Marítimo da Região da Macaronésia; 

 Xunta de Galiza 

 CEDEAO 

 UBAGO GROUP 

5. DESCRIÇÃO 

Título do projecto – EXPOMAR Cabo Verde  2016 
 

Responsável pelo projecto – Núcleo Operacional para o Cluster do Mar 
 
Equipa do projecto 
 

o (NOCMAR) 

o (CCB-AE) 

o (FIC) 
 

o  Características gerais do projecto 

Data/Local da actividade: de 29 de Setembro a 1  de Outubro de 2016  

Designação - EXPOMAR – Feira das Atividades Marítimas ligadas ao Mar  

Local - Cidade do Mindelo no pavilhão da FIC em Mindelo 

Tipo de Feira – Temática  

Sector – O mar e as atividades conexas  

Promotor – NOCMAR – Núcleo Operacional para o Cluster do Mar 

Horário de funcionamento da feira:  

Dia 29/09 - 17.00 – 22.00 horas  
Dia 30/09 - 17.00 – 22.00 horas  
Dia 01/10 - 16.00 -  22.00 horas 
 

Valor de participação – 33.000$00 - 300 € - Stand 9m2 
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6.  RESULTADOS ESPERADOS 

A EXPOMAR coloca-lhe num ambiente colaborativo, que gera novas vivências, troca 
de ideias e, principalmente, novos negócios. 
 
Com mais de 80 expositores nacionais e internacionais, distribuídos em  747 m², 
junte-se a mais de 3.500 visitantes entre executivos, empresários, profissionais 
liberais, personalidades, formadores de opinião e publico em geral,  deverá atrair  a 
atenção sobretudo para o desenvolvimento de negócios em áreas ainda pouco 
exploradas. 
 
Através do desenvolvimento de uma iniciativa centrada no incentivo à geração de 
novas ideias de negócio no sector da economia marítima, bem como na criação e 
fomento de competências empreendedoras, que facilitem o processo de criação de 
novas empresas, incorporando maior inovação, explorando novos mercados e/ou 
novas combinações de recursos.  
 
Considerando os objetivos estabelecidos no PECMAR - Plano Estratégico do Cluster 
do Mar, nomeadamente no que respeita ao apoio e valorização das atividades 
económicas existentes, bem como na identificação e criação de outras atividades 
económicas, com elevado índice competitivo, que se constituam como alternativas 
para os operadores económicos nacionais  e que valorizem as suas competências 
para  acompanhar a criação de negócios que contribuam para concretizar os 
objetivos estratégicos acima referenciados. 
 
Os que gostam da boa gastronomia mindelense, principalmente daquela baseada 
nos frutos do mar, também terão um espaço de degustação na feira. 
 
 

 

7. PROGRAMA PRELIMINAR 
 

 
 
Dia 1 Visitas às empresas nacionais pelos participantes na Expomar 2016 

Dia 2 
Manhã: Atelier sobre Economia Marítima 
Tarde: Contactos b2b previamente agendados 

Dia 3 
Manhã: Seminário I 
Tarde: Pavilhão FIC – Visitas e contactos profissionais  

Dia 4 
Manhã: Seminário II 
Tarde: Pavilhão FIC – Visitas e contactos profissionais 

Dia 5 
Manhã: Seminário III 
Tarde: Pavilhão FIC – Visitas e contactos profissionais   
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8.  ORÇAMENTO DO PROJECTO (PREVISIONAL) 

 
A realização da V edição da Expomar será suportada essencialmente com recurso a 
assinatura de contractos programa, Sponsors & Parceiros, Venda de Stand e 
Bilheteira, bem como orçamento próprio. 
 

 
 
 

 
 

 
Contacto: 
 
Carlos.adelgado@nocmar.gov.cv 
 
Carlosalvesdelgado68@gmail.com 
 
Delgado_c@hotmail.com 
 
Tel: 00238- 2310545 
       00238- 9918498 
 
 www.facebook.com/expomarcv 
 
 

mailto:Carlos.adelgado@nocmar.gov.cv
mailto:Carlosalvesdelgado68@gmail.com
mailto:Delgado_c@hotmail.com
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