PACOTES DE PATROCÍNIO
SPONSORSHIP PACKAGES
RESUMO DO EVENTO / EVENT OVERVIEW
A ALER (Associação Lusófona de Energias Renováveis) e a ASAER (Associação Angolana de Energias
Renováveis) estão a organizar a “Conferência Internacional - Energia Renovável em Angola 2022” nos
dias 5 e 6 de Julho, que irá decorrer no Memorial Agostinho Neto em Luanda, com transmissão online.
A Conferência tem como parceiro o MINEA - Ministério de Energia e Água de Angola e conta com o
apoio do GET.invest, um programa europeu que visa mobilizar investimentos em energias renováveis
descentralizadas, apoiado pela União Europeia, Alemanha, Suécia, Países Baixos e Áustria.
A conferência visa sensibilizar e fornecer informações sobre as oportunidades de investimento em
energia renovável em Angola e irá reunir os stakeholders mais importantes do sector de Angola.
O evento será híbrido e espera receber cerca de 300 participantes (presencial e online), tanto do sector
público como do sector privado, que terão oportunidade de ter acesso em primeira mão a informação
sobre os novos desenvolvimentos e oportunidades de negócio, assim como conhecer pessoalmente
as principais partes interessadas e encontrar parceiros.
Entre os oradores incluem-se representantes de alto nível dos Ministérios de Energia e Água, da
Cultura Turismo e Ambiente e dos Recursos Minerais e Petróleo, além do regulador IRSEA e das
empresas públicas de transporte, produção e distribuição de electricidade; RNT, PRODEL e ENDE.
Mais informação sobre o evento disponível aqui.
ALER (Lusophone Renewable Energy Association) and ASAER (Angolan Renewable Energy Association) are
organising the ”Renewable Energy in Angola 2022 - International Conference", on July 5th and 6th in Agostinho
Neto Memorial in Luanda with online transmission,.
The event is organised in partnership with MINEA - Ministry of Energy and Water of Angola and is supported by
GET.invest, a European program that aims to mobilise investment in decentralised renewable energy, supported
by the European Union, Germany, Sweden, the Netherlands and Austria.
The conference aims to raise awareness and provide information on the investment opportunities in renewable
energy in Angola and will bring together the most important stakeholders of the sector in Angola.
The event will be hybrid and we expect to receive around 300 participants (in-person and online) both from the
public and private sectors, who will have the opportunity to have first-hand access to information on new
developments and business opportunities, as well as to meet key stakeholders in person and find partners.
Speakers include high-level representatives from the Ministries of Energy and Water (MINEA), Culture Tourism
and Environment (MCTA), and Mineral Resources and Petroleum (MIREMPET), as well as the regulator IRSEA and
public companies of power transport, production and distribution; RNT, PRODEL and ENDE.
More information about the event available here.
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OBJECTIVOS E AUDIÊNCIA / OBJECTIVES AND AUDIENCE
O objectivo do evento é:
• Fornecer uma visão geral do sector das energias renováveis em Angola
• Apresentar iniciativas em curso do Governo e parceiros de cooperação
• Sensibilizar e fornecer mais informações sobre oportunidades de investimento em energias
renováveis em Angola
• Abordar questões-chave para desbloquear o investimento do sector privado em projetos de
energias renováveis em Angola
• Lançar o Relatório de Estado das Energias Renováveis de Angola 2022
• Promover networking e matchmaking entre empresas internacionais e angolanas
Os participantes esperados na conferência são provenientes de empresas privadas, autoridades
nacionais e decisores políticos de Angola para além de investidores, financiadores e parceiros de
cooperação.
Para atingir estes objectivos e público-alvo, e aumentar a divulgação do evento, a ALER e ASAER
contam com o MINEA - Ministério de Energia e Água de Angola, como um relevante parceiro local.
Será disponibilizada tradução simultânea de Português-Inglês e Inglês-Português de forma a chegar
a uma audiência mais alargada, não só nacional como internacional.
A participação no evento é pública e gratuita, mas requer inscrição prévia. O acesso aos almoços e
cocktails é reservado a convidados oradores e patrocinadores.
The aim of the event is to:
•
Provide an overview of the renewable energy sector in Angola
•
Present ongoing initiatives by Government and cooperation partners
•
Raise awareness and provide further information about renewable energy investment opportunities
in Angola
•
Address key issues to unlock private sector investment in renewable energy projects in Angola
•
Launch the Angola Renewable Energy Status Report 2022
•
Promote networking and matchmaking between international and Angolan companies
The expected event participants come from private companies, national authorities and policy makers from
Angola, as well as investors, financiers and cooperation partners.
To achieve these objectives and target audience, and increase the dissemination of the event, ALER and ASAER
will have MINEA - Ministry of Energy and Water of Angola as a relevant local partner.
Simultaneous translation in Portuguese-English and English-Portuguese will be available in order to reach a
wider audience, both national and international.
Participation is public and free but requires prior registration. Access to lunches and cocktails is reserved to
invitees, speakers and sponsors.
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VANTAGENS PARA OS PATROCINADORES / ADVANTAGES FOR SPONSORS
Convidamo-lo a beneficiar da Conferência "Energia Renovável em Angola 2022" enquanto evento de
excelência para apresentar a sua empresa, projecto ou produto, a uma audiência específica a nível
nacional e internacional. Ao optar por um dos pacotes de patrocínio disponíveis, a sua organização irá
ganhar visibilidade e reputação graças aos benefícios apresentados de seguida.
A ALER e ASAER asseguram-lhe:
• Conteúdo de alta qualidade através da organização feita por especialistas da área da energia;
• Participação de prestigiadas instituições, assim como, dos principais actores do sector a nível
nacional e internacional;
• Elevado nº de participantes devido ao facto de o evento ser gratuito, ter transmissão online e
estar disponível tradução simultânea;
• Forte comunicação através dos canais de comunicação da ALER e da ASAER e dos respectivos
parceiros, incluindo newsletter dedicada da ALER com um alcance de mais de 6500 pessoas
• Evento de grande relevância e reconhecimento dado o historial de eventos organizados pela
ALER e ASAER, assim como a reputação do parceiro do evento e dos oradores.
We invite you to benefit from the ”Renewable Energy in Angola 2022 - International Conference” as a platform of
excellence to present your organization, project or product to a specific national and international audience.
Choosing between the sponsorship packages available, your organization will gain visibility and reputation thanks
to the benefits presented below.
ALER and ASAER assures you:
•
High quality content thanks to coordination by energy experts;
•
Participation of prestigious and other PALOP institutions as well as key stakeholders of the sector at
national and international levels;
•
High attendance thanks to free participation and simultaneous translation available;
•
Strong communication through the communication channels of ALER and ASAER and other partners,
including an ALER’S dedicated newsletter with a reach of more of 6500 people.
•
Strong recognition and relevance of the event thanks to the track record of events organised by ALER
and ASAER, as well as the reputation of the event partner and speakers.
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DIAMOND

PATROCÍNIOS CONFERÊNCIA
CONFERENCE SPONSORSHIPS

GOLD

SPONSOR SPONSOR
7.500€

Participação como orador num dos painéis do evento (mediante disponibilidade de
programa) / Speaker at one of the event pannels (according to programme availability)
Projecção de um vídeo promocional após cada painel e no video resumo da conferência /
Display of a promotional video after each pannel and in the final video of the conference

Logo da empresa em todos os materiais do evento / Logo included in all event materials
Entrega de material promocional e merchandising a todos os participantes / Delivery of

5.000€

SILVER
SPONSOR
3.000€

EXCLUSIVE SIDE EVENT
Breakfast
2.500€

Coffee

Lunch/

Break

Cocktail

4.000€

7.500€

√

√

√

√

Access
to report
and
meals
500€

√
2 min
1º/ 1st

1 min
2º/ 2nd

logo 100%

logo 80%

√

√

logo 50%

1

promotional and merchandising material 2 to all participants

Utilização exclusiva do espaço de refeições com decoração personalizada1 e
discurso/apresentação durante 15 min, incluído no programa com o nome do patrocinador /

√

Exclusive use of meals area with dedicated decoration1 and a 15 min speech/presentation, included in
the programme with sponsor name

Publicação de um artigo na newsletter do evento / Publication of one article in the event
newsletter

Espaço para stand na zona de exposição a ser visitada por delegação ministerial / Space for a

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5

3

2

1

3

5

5

3

2

1

3

5

1

5
50%

3
30%

2
15%

1
10%

3
25%

5
50%

1

1

stand1 at exhibition area to be visited by a ministerial delegation

Colocação de logo no rodapé da página e na newsletter do evento / Logo on the footer of the
event’s page and newsletter

Entradas gratuitas na missão empresarial/ Free registrations for trade mission
Entradas gratuitas nos almoços e cocktails da conferência reservados a convidados / Free
registrations for lunch and cocktails of the conference reserved to invitees

Acesso a cópias impressas do Relatório Nacional e desconto no seu patrocínio (ver abaixo)/
Access to in ptrint copies of the National Status Report and discount to sponsor it (check bellow)

1

Material promocional da responsabilidade do patrocinador a ser entregue no local do evento no dia anterior / Promotional material under reponsability of the
sponsor to be delivered in the conference venue the previous day.
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MISSÃO EMPRESARIAL / TRADE MISSION
Em paralelo, e como complemento à conferência, será também organizada uma missão empresarial
entre os dias 4 e 7 de Julho.
O objetivo da missão é proporcionar às empresas participantes na conferência um programa mais
completo e dedicado, a garantia que terão a oportunidade de conhecer e falar com os principais
stakeholders angolanos, e dar-lhes mais visibilidade e ocasiões para networking num grupo mais
limitado.
Ao participar na missão empresarial terá acesso a:
•

•
•
•
•

Sessões de esclarecimentos exclusivas e dedicadas com as principais entidades angolanas
para compreensão do enquadramento regulatório para investir em Angola no geral e no sector
da energia renovável em particular; com potenciais financiadores e com representantes de alto
nível do Ministério da Energia e água de Angola;
Oportunidade para apresentar a sua empresa, produtos ou serviços, para divulgação e
angariação de clientes e parceiros de negócio;
Participação em cocktails de networking e oportunidade de conhecer e interagir com os
principais stakeholders num ambiente mais informal;
Participação em sessões de matchmaking, ou seja, reuniões b2b com todos os participantes
da conferência;
Apoio personalizado na identificação e agendamento de reuniões b2b.

Além disso, ao patrocinar algumas das iniciativas no âmbito da missão empresarial, ganhará
visibilidade adicional e reputação entre os pares, ao manifestar o seu compromisso para com a
promoção do sector da energia renovável Angolano.
In parallel, and as a complement to the conference, a trade mission will also be organised between the 4 and 7 of
July.
The goal of the mission is to provide the companies participating in the conference a more complete and
dedicated programme, the guarantee to have the opportunity to meet and talk to the main Angolan
stakeholders, and give more visibility and networking chances in a more limited group.
By participating in the trade mission you will have access to:
•
Exclusive and dedicated clarification sessions with the main Angolan entities to understand the
regulatory framework to invest in Angola in the general and in the renewable energy sector in particular;
with potential funders and high-level representatives of the Angolan Ministry of Energy and Water;
•
Opportunity to present your company, products or services, for dissemination and raising of clients and
business partners;
•
Participation in networking cocktails and opportunity to meet and interact with key stakeholders in a
more informal environment;
•
Participation in matchmaking sessions, i.e. b2b meetings with all conference participants;
•
Personalized support in the identification and scheduling of b2b meetings.
In addition, by sponsoring some of the initiatives under the trade mission, you will gain additional visibility and
reputation among peers by expressing your commitment to promoting the Angolan renewable energy sector.
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PATROCÍNIOS MISSÃO EMPRESARIAL
SPONSORSHIPS TRADE MISSION
Acesso a todas as actividades da missão empresarial, a uma cópia impressa do
Relatório Nacional (caso ainda não tenha nenhuma) e ao apoio personalizado
para identificação e agendamento de reuniões b2b / Access to all trade mission

SPONSOR
REGISTRATION
500€

√

NORMAL
1.500€

EXCLUSIVE
LUNCH/COCKTAIL
2.500€

√

√

√

√

activities, to one in print copy of the National Status Report (in caso you still don’t have
one) and to personal Support in identification and scheduling of b2b meetings

Logo da empresa em todos os materiais da missão, roll ups no local e entrega
de material promocional e merchandising a todos os participantes no
momento obrigatório do registo da missão / Logo included in all trade mission
materials, roll ups at venue and delivery of promotional and merchandising material to
all participants during mandatory registration for the trade mission

Slot de 10 minutos para apresentação da empresa com referência no
programa da missão / 10 min slot to present the company included in the trade

√

mission programme

Utilização exclusiva do espaço de refeições com decoração personalizada para
discurso de abertura e apresentação durante 15 min, incluído no programa
com o nome do patrocinador / Use of meals area with dedicated decoration for a 15

√

min opening speech and presentation, included in the programme with sponsor name

RELATÓRIO NACIONAL / NATIONAL REPORT
Durante a conferência será lançado e distribuído gratuitamente o Relatório Nacional do Ponto de
Situação das Energias Renováveis em Angola, parte da série de relatórios nacionais da ALER, redigido
pela ALER e ASAER, em parceria com o MINEA e com o apoio do GET.invest.
Este será o relatório mais abrangente e actualizado do ponto de situação das energias renováveis em
Angola, permitindo uma visão geral dos desenvolvimentos mais recentes e futuros deste sector.
O relatório incluirá informação sobre o enquadramento regulatório, recursos, projectos e
financiamento de energias renováveis, entre outros, contando com dados oficiais fornecidos pelo
MINEA e entidades tuteladas.
Patrocinar o relatório é uma oportunidade única de:
•
•
•
•
•
•

Aumentar a visibilidade da sua empresa;
Promover as suas actividades, produtos e serviços a potenciais clientes, parceiros e
investidores;
Ser identificado como uma empresa chave do sector;
Estar associado ao documento de referência das energias renováveis em Angola;
Tirar partido de um veículo de ampla disseminação, graças à distribuição gratuita de versões
impressas, download gratuito, tradução para inglês;
Aproveitar a comunicação oficial durante a conferência e através dos canais de comunicação
da ALER, ASAER, MINEA e respectivos parceiros.
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During the conference, the National Status Report of Renewable Energy in Angola will be launched and
distributed free of charge, part of a series of national reports by ALER, drafted by ALER and ASAER, in partnership
with MINEA and with the support of GET.invest.
This will be the most comprehensive and up-to-date report on the state of the renewable energy in Angola,
allowing an overview of the latest and future developments in this sector.
The report will include information on the regulatory framework, resources, projects and financing of renewable
energies, among others, with official data provided by MINEA and protected entities.
Sponsoring the report is a unique opportunity to:
•
Increase the visibility of your company;
•
Promote your activities, products and services to potential customers, partners and investors;
•
Be identified as a key company in the sector;
•
Be associated with the reference document for all potential interested in investing in renewable energy
in Angola;
•
Take advantage of a vehicle of wide dissemination, thanks to the free distribution of printed versions, free
download, and English translation;
•
Take advantage of official communication during the conference and through the communication
channels of ALER, ASAER, MINEA and respective partners.

PATROCÍNIO RELATÓRIO NACIONAL
SPONSORSHIP NATIONAL REPORT

IN PRINT

HALF PAGE

FULL PAGE

250€

2.500€

4.000€

√

√

Logo 100%

Logo 50%

Caixa de texto em destaque num dos capítulos do relatório à sua escolha
com espaço para logo, imagem, título e texto em Inglês e Português2 /
Highlighted text box in a chapter of the report of your choice with logo, image, title
and text in English and Portuguese

Inclusão do logo na ficha técnica do relatório / Logo included in technical
information of the report

Publicação de um artigo na newsletter de divulgação do relatório /

√

Publication of one article in the report dissemination newsletter

Acesso a versões impressas do relatório (embora de download gratuito, as
versões impressas estão limitadas) / Access to in print copies of the report

1

3

5

(although download is for free, in print copies are limited)

2

Conteúdo a ser fornecido pelo patrocinador até final de Maio / Content to be provided by the sponsor until end of May
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RESUMO DE TODOS OS PATROCÍNIOS / SUMMARY OF ALL SPONSORSHIPS

CONFERÊNCIA
CONFERENCE

DIAMOND SPONSOR

Limited to availability
of the programme

7.500 €

GOLD SPONSOR

Unlimited

5.000 €

SILVER SPONSOR

Unlimited

3.000 €

Breakfast

1 slot

2.500 €

Coffee Break

2 slots

4.000 €

Lunch/ Cocktail

2 lunch
2 cocktails

7.500 €

Limited to room
capacity

500 €

Limited to 60
participants

500 €

NORMAL

Max 10

1.500 €

EXCLUSIVE

2 lunch
1 cocktail

2.500 €

HALF PAGE

Unlimited

2.500 €

FULL PAGE

Max 10

4.000 €

Unlimited

250 €

EXCLUSIVE
SIDE
EVENT

Acesso a refeições e relatório impresso
(incluído nas opções acima)
Access to meals and in print report
(included in the options above)

MISSÃO
EMPRESARIAL
TRADE
MISSION
RELATÓRIO
NACIONAL
NATIONAL
REPORT

REGISTRATION

SPONSOR

LUNCH / COCKTAIL

IN PRINT COPY
(incluído nas opções acima)
(included in the options above)

Notas: A todos os valores aplica-se um desconto de 20% para Associados da ALER e ASAER. Podem ser combinadas
várias categorias de patrocínios mediante pedido, com aplicação de desconto a negociar à(s) categoria(s) mais
baixa(s) / Notes: 20% discount to ALER’s and ASAER’s Members on all values. Several sponsorship categories can be
combined upon request, with a discount applied to the lowest category(ies)
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ESTAMOS DISPONIVEIS PARA OUTRAS OPÇÕES E SUGESTÕES
WE ARE AVAILABLE FOR OTHER OPTIONS AND SUGGESTIONS

Caso tenha uma outra sugestão, a ALER e a
ASAER estão disponíveis para analisar
oportunidades de patrocínio personalizadas
e que correspondam às necessidades e
expectativas da sua organização.

If you have another suggestion, ALER and ASAER
are available to analyse personalized sponsorship
opportunities that match your organization's
needs and expectations.

IMPOSTO DE VALOR ACRESCENTADO (IVA)
VALUE-ADDED TAX (VAT)

Todos os patrocínios estão sujeitos ao IVA
aplicado em Portugal de 23%. Empresas com
sede fora de Portugal estão isentas devido às
regras fiscais internacionais.

All sponsorships are subject to 23% VAT applied in
Portugal. Companies based outside Portugal are
exempt due to international tax rules.

PATROCÍNIO = APOIO À ALER E ASAER

SPONSORSHIP = SUPPORT TO ALER AND ASAER

Ao patrocinar o evento, não está apenas a
tirar partido de todos os benefícios
apresentados, mas também a apoiar a ALER
e a ASAER a prosseguir com a sua missão de
promover as energias renováveis nos Países
de Língua Portuguesa.

By sponsoring the event, you are not only taking
advantage of all the benefits presented, but also
supporting ALER to continue with their mission to
promote renewable energies in Portuguesespeaking countries

ALER é uma Associação sem fins lucrativos
que vive das quotas dos seus associados,
financiamento de projectos e patrocínios.
Esforçamo-nos todos os dias para fornecer o
melhor serviço e valor acrescentado aos
nossos países prioritários.

ALER is a non-profit association that lives off its
members'
fees,
project
financing
and
sponsorships. We strive every day to provide the
best service and added value to our priority
countries.

ASAER é uma associação sem fins lucrativos
que tem como missão a promoção das
energias renováveis em Angola.

ASAER is a non-profit association whose mission is
to promote renewable energy in Angola.

MAIS INFORMAÇÃO
MORE INFORMATION

www.aler-renovaveis.org

geral@aler-renovaveis.org

(+351) 211 379 288

www.asaer.co.ao

info@asaer.co.ao

(+244) 925 779 739
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