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especial

Eventos	
  Arena	
  arranca	
  com	
  a	
  2ª	
  Edição	
  da	
  FIB!

ESPECIAL
Com a participação de cerca de 196
empresas directas e indirectas a
Eventos Arena arranca já no dia 16
de Maio com a 2ª Edição da Feira
Internacional de Benguela. São mais
de 12.000m2 de exposição
distribuídos por 4 pavilhões.
Integrada nas actividades
comemorativas dos 395 anos da
Cidade de Benguela, o certame terá
lugar entre os dias 16 e 20 de Maio,
no Estádio Nacional de Ombaka, em
Benguela.

Tudo ao seu alcance

A 2ª Edição da Feira Internacional de
Benguela contará com um programa
de actividades diversificado que
pretende incentivar o
desenvolvimento das actividades
recreativas da Província de Benguela.
Resultante da parceria entre a
Eventos Arena e a Direcção
Provincial da Cultura, farão parte do
programa concertos musicais,
mostras de jovens pintores e
diversas iniciativas de carácter
cultural e recreativo. O cartaz musical
conta com a participação de Yuri da
Cunha, Bruna Tatiana, Matias
Damásio e Daniel Nascimento.

Um dos momentos de grande interesse na Feira será o II Fórum Empresarial, sob o tema:
“Benguela – Vencer os Desafios do Desenvolvimento Regional”, que tem como objectivo
debater e promover iniciativas impulsionadoras do desenvolvimento da região de
Benguela e arredores. No fórum participarão oradores de renome nacional e
internacional.
A sessão de abertura está marcada para as 9h00 do dia 18 de Maio, à qual se seguirá o
primeiro painel de discussão, sob o tema “Poder Local – Gestão e Sustentabilidade”. O
segundo painel irá debater o tema “Agricultura e Agro-Indústria”, nomeadamente as
medidas de apoio ao desenvolvimento deste sector.
O terceiro painel sobre “Imobiliário e Turismo” tentará perceber qual a melhor forma de
aproveitar as potencialidades turísticas da região para fomentar o desenvolvimento
económico. “O corredor do Lobito e o Desenvolvimento Regional” será o tema do último
painel, mais dedicado às questões relacionadas com o desenvolvimento das
infra-estruturas de apoio à actividade comercial e às prioridades na localização industrial.
A Sessão de Encerramento decorrerá às 13h30.

PROGRAMA
OFICIAL 2012
16 DE MAIO, 4ª FEIRA
15:00 Abertura da Exposição
16:00 Inauguração Oficial
21:00 Fecho diário da Exposição

Tudo ao seu alcance

17 DE MAIO, 5ª FEIRA
15:00 Abertura da Exposição
15:00/17:30 2ª Conferência Anual
ESTPOR, “Prestamos Soluções!”
21:00 Fecho diário da Exposição
18 DE MAIO, 6ª FEIRA
9h00 II Fórum Empresarial
“Benguela – Vencer os Desafios do
Desenvolvimento Regional”
15:00 Abertura da Exposição
16:00 Palestra “Seguros de
Acidentes de Trabalho”, ENSA,
Seguros de Angola
23:00 Fecho diário da Exposição
19 DE MAIO, SÁBADO
15:00 Abertura da Exposição
17:00 Apresentação Oficial “Levita”,
Sonangás
23:00 Fecho diário da Exposição
20 DE MAIO, DOMINGO
15:00 Abertura da Exposição
16:00 Cerimónia de Entrega
de Prémios
21:00 Encerramento da
Exposição

16	
  a	
  20	
  de	
  Maio
Feira	
  Internacional	
  de	
  Benguela	
  
Estádio	
  Nacional	
  de	
  Ombaka,	
  Benguela

27	
  a	
  30	
  	
  de	
  Setembro
Agrotech	
  Angola,	
  Feira	
  Internacional	
  de	
  
Agropecuária,	
  Equipamentos	
  e	
  Serviços	
  para	
  
Agricultura	
  e	
  Indústria	
  Alimentar
FIL,	
  Luanda

PROJECTAR O FUTURO CONSTRUINDO O PRESENTE

25	
  a	
  28	
  de	
  Outubro
Projekta	
  by	
  Constrói	
  Angola
FIL,	
  Luanda

ANGOLA [escritórios centrais]
Avenida Lenine, n.º 86, Ingombota, Luanda
T [+244] 22 643 3360 | F [+244] 22 643 3361

22	
  a	
  25	
  de	
  Novembro
Angola	
  Motor	
  Show
FIL,	
  Luanda

PORTUGAL [delegação]
Amoreiras, torre 2, 8.º - 4, 1070-102 Lisboa
T [+351] 21 820 4810 | F [+351] 21 821 8701

