
 

 

 

 

 

 

Ass. Lançamento da ENERGIA & AGUAS ANGOLA | 1ª Feira Internacional da Energia e 

Aguas de Angola  | 25 a 27 Setembro 2013 

 

 

 

Exmos. Senhores; 

Respeitosos Cumprimentos, 

 

Vimos por este meio informar V/Excias que o Ministério da Energia e Águas de Angola 

e a FIL- Feira Internacional de Luanda, estão a organizar a 1ª Feira Internacional de 

Energia e Águas de Angola, que decorrerá de 25 a 27 de Setembro de 2013 no centro 

de Convenções de Talatona, enquadrada na ACEEW – Conferência Internacional de 

Energia e Águas de Angola. 

 

Esta 1ª edição da Feira, será a face visível dos projectos em curso e previstos no sector 

da Energia e Águas em Angola, sendo o espaço por excelência para a identificação 

de parceiros, para a partilha de experiências, para o estabelecimento de acordos de 

colaboração e cooperação e para a apresentação ao mercado e á sociedade da 

actual oferta do Sector e das suas perspectivas futuras. 

 

A realização da 1ª Conferência Internacional de Energia e Águas de Angola onde 

serão abordadas e discutidas as grandes temáticas do sector, servirá desta forma de 

mote para o lançamento da 1ª Edição da Feira. 

Assim será possível no mesmo espaço reunir as principais empresas e entidades, 

nacionais e estrangeiras, o mercado e o executivo, partilhando as melhores práticas e 

expondo as mais recentes soluções . 

 

 

 



Por todos estes motivos, convidamos á participação activa de todas as Entidades que 

de forma directa e indirecta contribuírem para o Sector e consequente para o 

desenvolvimento sustentável de Angola. 

 

Na expectativa da V/presença e enviando em anexo o Dossier de Expositor, para que 

possa formalizar a sua Participação, subscrevemo-nos com elevada estima e 

consideração  

 

 

 

De V/Excia  

Atentamente  

       ___________________________________ 

                                                  José de Matos Cardoso 

          /Presidente Conselho Administração da FIL/  
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