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CONVITE, 
IV FIAPA – Feira Internacional Agropecuária  

Cidade de Assomada, dias 9, 10 e 11 de Novembro 2012. 

 

 

 

Caro Parceiro,  
Prezado Associado, expositores e visitantes,                                                                                 
 

Assomada, 25 de Setembro de 2012. 
 
 
A ACAISA, tem o prazer de informar aos seus Associados, parceiros, instituições e 

demais operadores económicos nacionais e estrangeiros que vai realizar a IV FIAPA – 
Feira Internacional Agropecuária na Cidade de Assomada nos próximos dias 9, 10 e 
11 de Novembro. 
 
Assente na Visão de promover, em espírito de solidariedade, o apoio recíproco entre os seus 
associados e desta forma contribuir para um harmonioso desenvolvimento do comércio e serviços e da 
economia de Santiago, tendo em vista a manutenção de um clima de progresso e de justa paz social; 

E Valores que se propõe respeitar os princípios éticos e ambientais; →  Ser elo entre os associados e o 

poder constituído e outras entidades; →  Promover o desenvolvimento, representar e defender o 

associado; →  Promover e estimular a responsabilidade social empresarial;  
É nossa Missão - nesta e nos demais eventos - assegurar a representação, defesa e promoção dos 
interesses comuns dos nossos associados, seu prestígio, dignificação e crescimento 
 

 

Assim, 
A IV FIAPA, que decorrerá no Concelho de Sta Catarina – Assomada, pretende ser 
um espaço de exposição de tudo o que se produz na Região Santiago Norte, mas 
também, nessa matéria, de tudo que singularize o País, divulgando oportunidades de 
negócios, auto-emprego e de empregos temporários.  
A Agricultura, a pecuária, a pesca e o artesanato são os sectores que, 
tradicionalmente merecem e vão merecer, igualmente, o maior destaque nesta 
Edição. Não faltarão de certeza sectores complementares da Região, com ênfase para 
os Municípios do Tarrafal, Miguel, Sta Cruz, São Lourenço dos Órgãos, Santa Catarina, 
São Domingos, Ribeira Grande de Santiago e São Salvador do Mundo: o agro negócio, a 
tecelagem, a olaria, o artesanato, o comércio em feiras e o turismo rural, 
completarão a diversidade desta IV Edição. 
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Principais Áreas de Exposição: Frutos e Vegetais, Peixes e Frutos do Mar, Bebidas 
Nacionais, Confeitaria, Biscoitos e Pães Finos, Carnes Preservadas, Lacticínios & Ovos, 
Produtos Frescos e Congelados, Alimentos e Ingredientes, Conservantes de Alimentos, 
Produtos Orgânicos, Produtos do Artesanato Local, Mostras Etnográficas e Culturais do 
país, Vinhos e o Mundo Tradicional das Ribeiras e Zonas Piscatórias de Santiago.  
 
O Evento é dirigido ao Público em geral e Profissionais do Sector da Alimentação, 
Bebidas, Hotelaria e Restauração. 
 
Actividades Paralelas: Espectáculos culturais com grupos culturais do batuke e 

tabanka, Degustação, Conferências sobre Peixe e Marisco Nacional, Concursos, 
Conferências e Workshops sobre o Agro negócio e Turismo Rural, Segurança Alimentar, 
Agricultura, Pesca e Pecuária, Oportunidades do auto-emprego e empregos sazonais 
em Santiago Norte, nestes segmentos. 
 
Caro Empresário, caro turista e visitantes, 
 
Marque a diferença e participe na IV FIAPA, Ilha de Santiago, Cidade de 
Assomada Cabo Verde - 
Uma Oportunidade única a não perder de fazer negócios e de conhecer novos clientes 
e nova lista dos contactos, que lhe proporcionaremos.  
Por isso venha expor e saborear, connosco, “Produtos di terra”  
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 Pacotes:  
 
1-Portugal/Brasil e Ilhas Canárias:    
O valor total da inscrição é de 139 500$00/ 1.265€  
2- Expositores locais e nas Ilhas: 
Feirantes e Expositores: 100 €/ 11.000$00, Sem passagens e estadias; 190 €, 
20.000$00, com passagens, transfers e estadias.   

Para mais detalhes: Contactar a Associação: acaisa_caboverde@hotmail.com ou 
www.acaisa.org.cv  

 
Os pacotes incluem: 

. Passagens aéreas ida e volta (classe económica) 

. Hotel PC – Pensão Completa conforme o cardápio da Feira 

. Transfer Aeroporto/Hotel/Aeroporto  

. Bilhetes Entrada Feira/Eventos e Conferências   

. Bolsa de Contactos 
 
Data limite das inscrições: 19 de Outubro, Sexta-feira ás 12H00. 
O pagamento deverá ser efectuado por transferência bancárias seguintes bancos: 
BCA:65221540101/Interbancária:00030006,CECV:15021254101/interbancária:00
020004; BCN:02473478101/interbancária:00040003   
 
Para informações adicionais aceda www.acaisa.org.cv REDE/FEIRA ou  
A Organização, 2º Andar Edifício Cosmos Shopping, CP.3 Cidade de Assomada Cabo 
Verde. 
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