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ENQUADRAMENTO  A ENERGIA NA CPLP

O setor da Energia tem sido um dos pontos de deliberação conjunta da CPLP. Na VII Conferência de Chefes de Estado 
e de Governo da CPLP, realizada em Lisboa, em 2008, foi realçada a importância do setor da Energia, onde se incluem 
as renováveis para a sustentabilidade do Desenvolvimento, reforçando a resolução do XII Conselho de Ministros da CPLP, 
de 2007. 

A atividade do setor da Energia é uma dimensão da identidade dos Países da CPLP, sejam estes possuidores de grandes 
recursos fósseis e/ou renováveis, em potência e/ou em exploração. Em 2009, entre 2,4% e 2,8% da produção mundial 
de energia primária (fóssil e renovável) veio da CPLP. 



Um fator atual desta dimensão é o dinamismo económico e social gerado pelo salto tecnológico para “novos” combustíveis, 
por novas e grandes descobertas de energias fósseis e pela existência de um grupo assinalável de empresas que já atua 
dentro de uma ‘lusofonia da energia’, com atividades em mais do que um País.

Reconhecendo a importância geopolítica, geoestratégica e geoeconómica do tema, a XII Reunião Extraordinária do Conselho 
de Ministros da CPLP, realizada em Maputo, em 20 de Fevereiro de 2014, aprovou a configuração da Reunião de Ministros 
da Energia da CPLP, enquanto reunião Ministerial Setorial da CPLP.
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OBJETIVOS  A ENERGIA NA CPLP

Tendo sido fixada a pertinência de desenvolver no quadro de atuação da CPLP, um trabalho sistematizado
sobre a dimensão energética na CPLP, foi programado um conjunto de iniciativas que pretendem valorizar 
e comunicar o potencial do tema da Energia para o desenvolvimento sustentável dos Estados Membros 
da CPLP. A saber : 

—  Até Maio de 2015, o desenvolvimento e publicação de um livro sobre a energia na CPLP, resultado de um conjunto 
alargado de conversas/entrevistas com os principais protagonistas da Energia da CPLP, que procederá à caracterização 
da primeira visão de conjunto sobre a realidade atual do mundo da energia nos Países da CPLP;

—  Até Junho de 2015, o lançamento de um portal eletrónico sobre a dimensão energética da CPLP;

—  A 22 de Junho de 2015, realização da reunião de Pontos Focais da Energia da CPLP, que preparará o encontro ministerial 
do setor; 

—  A 23 de Junho de 2015, realização da “I Reunião de Ministros da Energia da CPLP”, que definirá o quadro de concertação 
político-diplomática e de cooperação entre os Estados Membros da CPLP para a área;  

—  Entre 23 a 25 de Junho de 2015,  concretização da “I Conferência Energia da CPLP”, que se constitui como um palco para 
a reflexão e para o conhecimento da dimensão política e económica dos recursos energéticos da CPLP e sobre a sua 
importância no quadro internacional, num período em que as mudanças tecnológicas e as decisões empresariais estão 
a mudar e em que a relação de forças entre os Países e o desenho geopolítico da energia, está em acelerada transformação.



Tendo sido fixada a pertinência de desenvolver no quadro de atuação da CPLP, um trabalho sistematizado
sobre a dimensão energética na CPLP, foi programado um conjunto de iniciativas que pretendem valorizar 
e comunicar o potencial do tema da Energia para o desenvolvimento sustentável dos Estados Membros 
da CPLP. A saber : 

—  Até Maio de 2015, o desenvolvimento e publicação de um livro sobre a energia na CPLP, resultado de um conjunto 
alargado de conversas/entrevistas com os principais protagonistas da Energia da CPLP, que procederá à caracterização 
da primeira visão de conjunto sobre a realidade atual do mundo da energia nos Países da CPLP;

—  Até Junho de 2015, o lançamento de um portal eletrónico sobre a dimensão energética da CPLP;

—  A 22 de Junho de 2015, realização da reunião de Pontos Focais da Energia da CPLP, que preparará o encontro ministerial 
do setor; 

—  A 23 de Junho de 2015, realização da “I Reunião de Ministros da Energia da CPLP”, que definirá o quadro de concertação 
político-diplomática e de cooperação entre os Estados Membros da CPLP para a área;  

—  Entre 23 a 25 de Junho de 2015,  concretização da “I Conferência Energia da CPLP”, que se constitui como um palco para 
a reflexão e para o conhecimento da dimensão política e económica dos recursos energéticos da CPLP e sobre a sua 
importância no quadro internacional, num período em que as mudanças tecnológicas e as decisões empresariais estão 
a mudar e em que a relação de forças entre os Países e o desenho geopolítico da energia, está em acelerada transformação.
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ESTRUTURA DO EVENTO

Um Evento que permite a realização 
de reuniões bi ou trilaterais, promov-
endo o contato direto com oradores, 
empresas e/ou outros parceiros que 
contribuam para facilitar a identifi-
cação de oportunidades concretas 
de negócio. É também um espaço que 
permite conhecer as linhas orienta-
doras de projetos, produtos 
e serviços, procurando adequar 
a procura/oferta/projeto a um dado 
mercado-alvo.

Durante o jantar serão apresentadas 
boas práticas de projetos de ONGD 
(com o envolvimento das organi-
zações e autoridades locais) com 
potencial de criação de sinergias 
e parcerias com modalidades 
de investimento do sector privado 
e/ou publico.

Um espaço expositivo para que 
entidades participantes na conferên-
cia, oriundas do mundo empresarial, 
dos setores produtores ou regula-
dores, académico e C&T, sociedade 
civil e outras, possam apresentar 
projetos inovadores em todos 
os domínios da energia.

Durante o evento estarão patentes 
as 30 fotos selecionadas do concurso 
de fotografia “Energia”

Será um espaço de interação 
e conhecimento, projetado para 
potenciar a proximidade e contacto 
entre os participantes. Espaço onde 
se podem conhecer empresas, 
projetos e realizar ações de dinam-
ização/apresentação.

MOSTRA DE PROJECTOS
INOVADORES

EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA
“ENERGIA”

I CONFERÊNCIA “ENERGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CPLP”

BOLSA DE CONTACTOS
E NEGÓCIOS

MOSTRA
DE EMPRESAS

JANTAR DEBATE
“FOME DE ENERGIA”

REUNIÃO DE MINISTROS 
DA ENERGIA DA CPLP

LIVRO 
“A ENERGIA NA CPLP”

PORTAL ESTATÍSTICO 
NA CPLP



Um espaço privilegiado, 
dotado das infraestruturas logísticas 
e tecnológicas necessárias à implementação
de um Evento desta importância.

Conferência 
Mostra de Empresas
Bolsa de Contactos e Negócios 
Apresentações Corporativas
Área VIP
Mostra de Projetos Inovadores
Jantar Debate “Fome de Energia”
Exposição de Fotografia “Energia”

LOCAL DA CONFERÊNCIA  
CENTRO DE CONGRESSOS DO ESTORIL



ALTO PATROCÍNIO

_ PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA DE PORTUGAL

_ MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS DE PORTUGAL

_ MINISTÉRIO DO AMBIENTE, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ENERGIA DE PORTUGAL

_ MINISTÉRIO DOS PETRÓLEOS DE TIMOR

_ CASCAIS CONVENTION BUREAU 

 
 



PARCEIROS OFICIAIS PREVISTOS

_ TAP – TRANSPORTADOR OFICIAL

_ PHTO - AGÊNCIA OFICIAL 

_ VIVA MARINHA – HOTEL OFICIAL 

_ RTP

_ ANTENA 1  

_ ALER 

_ TIMORGAP

_ EDP

_ REN

_ PARTEX

_ GALP



Planeamento

PATROCINADOR PRINCIPAL

Participação nas Reuniões do Grupo de Acompanhamento

Oferta de 300 exemplares do Livro

Até 20 Participantes na Conferência
Presença de Oradores conforme Programa
20/10 Convites para o Almoço e Jantares da Conferência(1)

Menção da qualidade de Patrocinador Principal durante a Conferência
Presença de Principal no Plano de Comunicação do Evento, nomeadamente, Logotipo no Site Oficial, 
APP, Newsletters, Redes Sociais, Suportes de Visibilidade, Outdoors e sinalética, Portal, DVD, Canal da Energia (Portal), 
Backdrops, Tela de Projeção, Naming salas de reunião, Suplemento Jornal de Negócios e Entrevistas com Media Partners.
Inclusão do logotipo média dimensão na versão impressa e na versão iPaper (digital)
Presença da marca em exclusivo na decoração nas zonas/salas de refeição

Espaço de Stand com 24m2 (4x6)
Ações de dinamização do Stand/Mostra
Apresentações corporativas
Reuniões Bilaterais
Área VIP
Mostra de Projectos Inovadores

Investimento - Sob Consulta
Presença com Stand Institucional
Presença na Bolsa de Contatos e Negócios.

Livro

Conferência

Comunicação

Mostra de Empresas
Bolsa de contactos e 
negócios

Investimento
Responsabilidades

A contribuição do patrocinador no escalão que vier à contratar deverá fazer-se na totalidade do valor correspondente até 15 de Janeiro de 2015. 
(1) Em função do cariz restrito do Jantar Oficial o patrocinador tem direito apenas a 10 lugares. No Almoço e Jantar “Fome de Energia Sustentável tem direito a 20 Lugares.



PATROCINADOR DIAMANTE

 A contribuição do patrocinador no escalão que vier à contratar deverá fazer-se na totalidade do valor correspondente até as datas indicadas. 
(1) Em função do cariz restrito do Jantar Oficial o patrocinador tem direito apenas a 5 lugares. No Almoço e Jantar “Fome de Energia Sustentável tem direito a 15 Lugares.

Oferta de 100 exemplares do Livro

Até 15 Participantes na Conferência

Presença de Oradores conforme Programa

Direito de Preferência para 3 lugares extra (a exercer até 15 de Fevereiro) 450€ + IVA p/lugar

15/5 Convites para o Almoço e Jantares da Conferência (1)

Menção da qualidade de Parceiro Fundador durante a Conferência
Presença de destaque no Plano de Comunicação do Evento, nomeadamente, Logotipo no Site Oficial, APP, Newsletters, 
Redes Sociais, Suportes de Visibilidade, Outdoors, Portal, DVD, Canal da Energia (Portal), Backdrops, Tela de Projeção.
Inclusão do logotipo de média dimensão na versão impressa e na versão iPaper (digital)

Espaço de Stand com 18m2 (3x6)
Ações de dinamização do Stand/Mostra
Apresentações Corporativas
Reuniões Bilaterais
Área VIP
Mostra de Projectos Inovadores

Investimento - Sob Consulta
Presença com Stand Institucional
Presença na Bolsa de Contatos e Negócios.

Livro

Conferência

Comunicação

Mostra de Empresas
Bolsa de contactos e 
negócios

Investimento
Responsabilidades



PATROCINADOR OURO

Oferta de 50 exemplares do Livro

Até 10 Participantes na Conferência

Presença de Oradores conforme Programa

Direito de Preferência para 2 lugares extra (a exercer até 15 de Fevereiro) 450€ + IVA p/lugar

10/3 Convites para o Almoço e Jantares da Conferência (1)

Menção da qualidade de Patrocinador Ouro durante a Conferência
Presença relevante no Plano de Comunicação do Evento, nomeadamente, Logotipo no Site Oficial, APP, 
Suportes de Visibilidade, Outdoors.
Inclusão do logotipo de média dimensão na versão impressa e na versão iPaper (digital)

Espaço de Stand com 12m2 (3x4)
Ações de dinamização do Stand/Mostra
Apresentações Corporativas
Reuniões Bilaterais
Mostra de Projectos Inovadores

Investimento - Sob Consulta
Presença com Stand Institucional
Presença na Bolsa de Contatos e Negócios.

Livro

Conferência

Comunicação

 A contribuição do patrocinador no escalão que vier à contratar deverá fazer-se na totalidade do valor correspondente até as datas indicadas.
(1) Em função do cariz restrito do Jantar Oficial o patrocinador tem direito apenas a 3 lugares. No Almoço e Jantar “Fome de Energia Sustentável tem direito a 10 Lugares.

Mostra de Empresas
Bolsa de contactos e 
negócios

Investimento
Responsabilidades



PATROCINADOR PRATA

Oferta de 25 exemplares do Livro

Até 5 Participantes na Conferência

Direito de Preferência para 2 lugares extra (a exercer até 15 de Fevereiro) 450€ + IVA p/lugar

5/2 Convites para o Almoço e Jantares da Conferência (1)

Menção da qualidade de Patrocinador Prata durante a Conferência
Presença no Plano de Comunicação do Evento, nomeadamente, Logotipo no Site Oficial e APP.

Espaço de Stand com 6m2 (2x3)
Ações de dinamização do Stand/Mostra
Apresentações Corporativas
Reuniões Bilaterais
Mostra de Projectos Inovadores

Investimento - Sob Consulta
Presença com Stand Institucional
Presença na Bolsa de Contatos e Negócios.

Livro

Conferência

Comunicação

 A contribuição do patrocinador no escalão que vier à contratar deverá fazer-se na totalidade do valor correspondente até as datas indicadas.
(1) Em função do cariz restrito do Jantar Oficial o patrocinador tem direito apenas a 3 lugares. No Almoço e Jantar “Fome de Energia Sustentável tem direito a 10 Lugares.

Mostra de Empresas
Bolsa de contactos e 
negócios

Investimento
Responsabilidades



I CONFERÊNCIA ENERGIA NA CPLP  
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

A contribuição do Patrocionador, no escalão que vier a contratar, será validada após receção do comprovativo 
de transferência bancária no valor correspondente ao tipo de presença pretendida, para o NIB: 0035 0391 00013831630 45 
até as datas definidas no plano de patrocínio.

O número de Participantes/Convidados é limitado à capacidade do Auditório do CCE, Espaço de exposição e Espaços 
de Refeições sendo, por conseguinte, a aceitação da participação por ordem sequencial do 1º pagamento.

A participação só se dá por definitiva após a liquidação integral do Patrocínio contratado.

A possibilidade de exercer a opção de convite de mais Participantes termina no dia 15 de Março de 2015, após esta data 
estes lugares estarão disponíveis para a venda aberta.

A língua oficial será o português. Será assegurada tradução simultânea de Inglês para Português e de Português para Inglês

A organização do Evento disponibiliza a possibilidade de reserva de alojamento no hotel oficial da Conferência.

Contacte-nos para mais informações.
rui.marques@intotum.pt | +351 961 521 507



ANEXOS

_ PROPOSTA DE PROGRAMA

_ PROGRAMA DIÁRIO E ESPAÇOS

_ ACORDO PATROCÍNIO
 



OBRIGADO

I conferência para o desenvolvimento da


