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Pacote de Patrocínio
Fórum de Energia  Sustentável  da  CEDEAO (ESEF 2022)  é  organizado 
pelo Centro para  as  Energias  Renováveis  e  E�ciência  
Energét ica  da CEDEAO (ECREEE)  



SOBRE O 
FÓRUM

O Centro para as Energias Renováveis e E�ciência Energética da Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental (ECREEE) acolherá a 7ª edição do Fórum anual da CEDEAO sobre Energia Sustentável (ESEF) de 31 de 
Outubro a 1 de Novembro de 2022.

O ESEF 2022 tem como objetivo catalisar parcerias comerciais, trocar informações e sensibilizar os países membros 
da CEDEAO para os progressos realizados pelos países membros da CEDEAO na região no que tange ao ODS-7.

Desde a sua criação em 2016, o ESEF tem reunido diversos intervenientes, incluindo peritos, empresários, 
decisores políticos e parceiros de desenvolvimento, culminando em alianças estratégicas que impulsionaram 
desenvolvimentos no sector da energia sustentável na região. O ESEF está agora classi�cado como um evento de 
participação obrigatório para os diferentes atores no setor da energético na região da África Ocidental.



SOBRE O 
FÓRUM

O fórum deste ano é especial em muitos aspetos:

• Será o primeiro fórum presencial desde a pandemia da COVID-19;

• Será acolhida na cidade de Abuja, a sede da comissão da CEDEAO;

• Também será acrescentado ao ESEF, o Fórum de Investimento da IRENA e à Conferência e Exposição Anual 
Internacional de Energias Renováveis (IOREC), um evento da Agência Internacional de Energias Renováveis 
(IRENA) de 2 a 4 de Novembro. Todos os 3 eventos serão apresentados como parte da Semana Internacional de 
Transição Energética, Nigéria.



ESTATÍSTICAS: FÓRUM DE ENERGIA SUSTENTÁVEL DA CEDEAO (ESEF)
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77% África

14% Europa 

8% América do Norte 

1% Ásia

* 44 Países representados
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14%

77%

8%

1%

200 
Participação Presencial

2016

2017

2018

250 
Participação Presencial

250 
Participação Presencial

400 
Participação Presencial

700 
Participantes Inscritos

276
Delegados



PORQUÊ PATROCINAR?

• Foco na CEDEAO – o único evento de energia sustentável com um 
enfoque regional na África Ocidental;

• Audiência diversi�cada – incluindo os sectores público e privado 
com manifesto interesse na região da CEDEAO. A última edição teve 
uma audiência com mais de 250 delegados;

• Facilitador de negócios - sessões de matchmaking 
Business-to-Business (B2B) e Business-to Finance (B2Fin) ajudarão a 
fomentar novas parcerias;

• Posicione a sua empresa como líder no setor da energia sustentável 
na região da CEDEAO.



A AGENDA IRÁ CONCENTRAR-SE NOS SEGUINTES TEMAS

2020
Facilitando a transição 

energética e atenuando 
os efeitos das alterações 

climáticas

CLIMA
6

Foco

 Energia, Agricultura, 
Água, Saúde e Género

 

NEXO
5

Foco

Promover a participação e 
a capacidade das mulheres 

e dos homens no 
setor da energia

GÉNERO
4

Foco

 Utilização de tenologia 
para promover 

o acesso à 
energia

TECNOLOGIA
3

Foco

Desenvolvimento de 
políticas para criar 

um quadro energético 
favorável

 

POLÍTICA
2

Foco

Impulsionar e promover 
a energia sustentável 

na região e no 
mundo

INVESTIMENTO
1

Foco



PACOTE DE PATROCÍNIOS PLATINADIAMANTE OURO

Espaço para orador - painel de alto nível

Facilitação de até 2 reuniões de negócios com o�ciais de alto nível em caso de solicitação  

1 patrocínio de sessão - Acolher e realizar um grande evento autónomo da Conferência

Logótipo e menção em comunicados de imprensa o�ciais do evento

Artigo no website do evento 

Espaço para orador – sessões temáticas/sessões de apresentação, conforme necessário

Logótipo no dístico do evento

Reconhecimento o�cial a nível de patrocinadores nas sessões de abertura e encerramento da Conferência 

Menção nas publicações das redes sociais

Logótipo nas correspondências/convites públicos

Logótipo na página web do evento

Oportunidade de inserir brochuras entre os conteúdos a serem entregues aos delegados

Acolhimento de sessão de mídia em sala dedicada aos órgãos de comunicação social 

Preço (Sem IVA) $35,000 $25,000 $20,000



Contato: Deepak Mohapatra  - O�cial Sénior, Desenvolvimento de Negócios e Mercados
Email: d.mohapatra@ruralelec.org
Telefone: +32 491 086 067

DETALHES DA EXPOSIÇÃO



CONTACTOS

Joarel Barros
Resposável pela Comunicação

jbarros@ecreee.org
(+238) 260 4658

Adeola Adebiyi 
Coordenadora do Evento

aadebiyi@ecreee.org
(+238) 260 4657

Hyacinth Elayo
Coordenador Técnico 

helayo@ecreee.org
(+238) 260 4642



Endereço:   Achada Santo António c .p.  288,  Pra ia ,  Cabo Verde

Contac to:  (+238)  260 4630 |  Emai l :  info@ecreee.org
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O Fórum de Energia  Sustentável  da  CEDEAO (ESEF 2022)  é  organizado pelo Centro 
para  as  Energias  Renováveis  e  E�ciência  Energét ica  da CEDEAO (ECREEE)  


