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FEIRA CHECA 
EM CABO VERDE

2022
Praia, cabo verde

de 22 a 24 de Setembro

Fórum de investimento sustentável, 
entre Cabo Verde e a República Checa

“ C a b o  V e r d e  c o m o
a  p o r ta  d o s  e m p r e s á r i o

c h e c o s  a  A f r i c a”



Excelência,

A Camara de Comércio Checo-Cabo Verdiana tem a honra de convidar a Vos-
sa Excelência  e a instituição que dirigi a participar na Primeira Feira de Em-
presas e Empresários checos e cabo-verdianos  a ter lugar nos dias 22, 23, 
24 de Setembro 2022, nas instalações da Feira Internacional de Cabo Verde, 
em parceira com o Governo de Cabo Verde, as Camara s Municipais  e varias 

outras instituições publicas e privadas de ambos os países. 

A Feira Checa e Cabo Verdiana, sob o lema “Kapverdské Ostrovy, podnika-
telská brána do Afriky” ou seja Cabo Verde como a porta dos empresário 
checos a Africa,  tem como principal objetivo reunir empresários e empre-
sas de alto nível das principais empresas checas com interesse em  Cabo 
Verde e vice-versa, representantes, seniores de instituições financeiras  
e de desenvolvimento, investidores, a diáspora, num contexto favorável  
a negócios, com vista a acelerar os investimentos e o crescimento nos secto-
res mais promissores em Cabo Verde.  Este evento pretende envolver cerca 
de 30 expositores checas e nacionais, apostando numa forte participação de 
expositores da Sub-região da Comunidade Económica dos Estados da Africa 

Ocidental ( CEDEAO). 

Será uma oportunidade inédita para reuniões B2B e B2G, onde os partic-
ipantes terão a oportunidade de interagir com potenciais parceiros de 
negócios ou financiadores, apresentar projetos de investimento, produ-
tos, soluções específicos e concretos e discutir oportunidades de parcerias  

público-privadas entre Cabo Verde e República Checa.

Deste modo, seria uma honra poder receber Vossa Excelência na Feira.  
Acreditamos que se unirmos os conhecimentos, as forcas e as estratégias 

podemos desenvolver a promissora economia de Cabo Verde.

Contando consigo, com a sua resposta positiva, subscrevemo-nos sob os 
protestos da nossa mais elevada Estima e Consideração.

Cordialmente,

Mónica Sofia Duarte,
Fundadora e Vice-Presidente da Camara de Comércio 

Checo e Cabo-Verdiana
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Onde o feira se realiza?

O feira se realizará na Cidade da Praia nas instalações 
da FIC nos dias 22, 23 e 24 de Setembro 2022. Das 9 as 19h.



Como participar na feira?

A feira é disponível para todos os visitantes

e a entrada é grátis.

Para poder participar como expositor é preciso ser membro 
da Camara de Comercio Checo Cabo Verdiana.

Para mais informação, contatar: 

forum@ck-ochodnikomora.cz
duarte@ck-obchodnikomora.cz

 

As informações ou condições necessárias para ser sócio ou membro 
da Camara de Comercio Checo Cabo Verdiana, encontram se na pagina: 

www.ck-obchodnikomora.cz



Standes da feira
As empresas que participarão na feira, terão direito

a um stand VIP de 18 m2 com mobílias e equipamentos 
necessários para expor os seus produtos ou projetos.
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