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Mensagem do  

MINISTRO DA ECONOMIA E FINANÇAS

Este ano de 2022 assistiu-se a mais de uma 
dezena de reuniões, incluindo o Fórum do 
CEO, a reunião de Empregadores de  países 
Francófonos, o grupo consultivo para a 
mobilização de recursos do NDP, 

o Fórum Empresarial UE-CEDEAO. O nosso país 
vai organizar a grande reunião do futebol conti-
nental. A CAN em 2024.

É com prazer que o Ministério da Economia e 
Finanças, como responsáveis da Ordem dos 
Contabilistas marfinenses, apoiaram a candidatu-
ra da Costa do Marfim para acolher o 7º congres-
so da ACOA em parceria com o PAFA.

Como de costume, o governo marfinense está 
com a Ordem dos Contabilistas Fretados da 
Costa do Marfim para fazer da ACOA 2023 um 
grande sucesso para todos os delegados dos 54 
países africanos e de todo o mundo para experi-
mentar a AKWABA marfinense com a ACOA 2023 
organizada pela peimeira vez num país  da África 
subsaariana francófona.

O tema deste7.º congresso sobre a transforma-
ção estrutural das nossas economias, está em 
linha com o programa do Presidente da Repúbli-
ca da Costa do Marfim, Sua Excelência, Alassane 
Ouattara, "uma Costa do Marfim inclusiva e 
unida" e é natural que o governo marfinense 
coloca os contabilistas profissionais como 
actores-chave dessa transformação estrutural.

O nosso compromisso é ao mesmo tempo para a 
realização deste grande evento continental, 
ACOA 2023, e para a promoção da profissão no 
nacional e a nível internacional com o apoio do 
todo o governo da Costa do Marfim e sob a lide-
rança do seu Primeiro Ministro.

Akwaba a todos em terra marfinense.

Sr.  Adama COULIBALY

Costa do Marfim sempre foi um 
hub e plataforma para grandes 
encontros continentais e interna-
cionais. A
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Palavra do 

PRESIDENTE DO PAFA 

para desempenhar o seu papel, mas de dife-
rentes formas e para se tornarem  atores contri-
buintes  crescimento económico e redução da 
pobreza. Especialistas de todo o mundo discu-
tirão a consecução deste objetivo num ambiente 
de baixa transformação estrutural e rápido cres-
cimento do sector informal.

Estimando-se que 50% da produção e 85% dos 
postos de trabalho gerados pelo sector informal 
em África, é certo que o sector informal será um 
elemento-chave das nossas discussões.  Será 
também o caso das PME, que hoje representam 
a base da economia mundial com 90% das 
empresas estruturadas, 70% do emprego e 50% 
do PIB, e isto com os contabilistas que acompan-
ham estas estruturas.

O congresso discutirá o novo papel do  Contabi-
lista Fretado  numa  economia pós-pandemia  
transformada pela tecnologia digital e evoluindo 
num novo ambiente político e social.  O Contabi-
lista Fretado  na sua nova posição deve, portan-
to, desenvolver uma nova mentalidade para 
desenvolver organizações ágeis, resilientes e 
sustentáveis com governos que criem valores e 
transformem economias.

Explorar a história e atrações turísticas da Costa 
do Marfim fará parte do programa de congressos 
de três dias, desenvolvido com muito cuidado
e a atenção da nossa anfitriã, Ordre des 
Experts-Comptables de Côte d’Ivoire (OEC-CI). 
Abidjan, apelidado de "Manhattan of Africa" ou 
"Little Paris" vai oferecer-lhe a melhor cozinha, a 
sua cultura diversificada  e as suas multidões de 
mercados.

Torne-se um campeão da mudança. Junte-se 
a nós em Abidjan em 2023 para construir a 
nova África.

Este congresso reunirá mais de 2.000 pes-
soas de todo o mundo para discutir o papel do 
Contabilista Fretado na construção da África 
que queremos.

O tema do congresso, "Crescimento e Trans-
formação Estrutural das Economias Africa-
nas", oferece uma plataforma de excelência 
para os atores do ecossistema contabilístico e 
financeiro para explorar o porquê e como os 
contabilistas podem evoluir a partir da tradição 
das atividades, 

Sr.  Cosme GOUNDETE

 um verdadeiro prazer convidá-lo 
para este7º Congresso de Conta-
bilistas Fretados, agendado para 
15 a 18 de maio de 2023 em 
Abidjan, Costa do Marfim.É
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Notícia do 

PRESIDENTE  DA ORDEM DOS CONTABILISTAS FRETADOS 

DA COSTA DO MARFIM

A Ordem está empenhada na organização des-
ta7ª edição do Congresso Africano de Contabi-
listas, em parceria com a Federação Pan-Afri-
cana de Contabilistas (PAFA). 
O objetivo é promover o desenvolvimento do 
continente, examinando criticamente as 
questões-chave deste desenvolvimento, bem 
como a evolução do papel que o Contabilista 
Fretado Africano deve desempenhar neste 
desenvolvimento.

Este congresso também proporcionará uma 
oportunidade única para profissionais de conta-
bilidade e finanças para a rede e ligação com 
outros profissionais de alto nível.

É com uma forte ambição que aplicámos com o 
apoio do Governo da Costa do Marfim através 
da nossa tutela, o Ministro da Economia e 
Finanças, Adama Coulibaly.  Foi com prazer 
que recebemos a decisão da escolha da candi-
datura da Costa do Marfim para acolher o7º 
Congresso da PAFA.

A Costa do Marfim será assim o primeiro país 
francófono da África Subsariana a acolher a 
ACOA. Este reconhecimento acelerará o 
desenvolvimento da profissão no mundo 
francófono e em toda a África.

O ano de 2023 será, ano da Costa do Marfim, 
capital africana da contabilidade e finanças, 
com a receção de quase 2.000 delegados de 
todo o mundo.

Bem-vindos, a casa, bem-vindos à nova 
capital da contabilidade e finanças africa-
nas, Akwaba em terras marfinenses.

Sr. Drissa KONE

A
Ordem dos Contabilistas Fre-
tados da Costa do Marfim é a 
estrutura principal que organiza 
e anima a profissão de contabili-
dade na Costa do Marfim.

As suas ações visam melhorar a qualidade da 
informação contabilística e financeira, bem 
como reforçar as capacidades dos seus 
membros de modo a contribuir para o cresci-
mento das atividades económicas. 

O Contabilista Fretado é, portanto, um dos 
principais intervenientes no desenvolvimento 
económico e financeiro da Costa do Marfim, 
tanto no papel de terceiros de confiança como 
no aconselhamento ou apoio aos líderes das 
empresas, independentemente da sua 
dimensão.
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Palavra do 

PRESIDENTE DO COMITÉ DE ORGANIZAÇÃO ACOA 2023  

A cidade de Abidjan será a montra de todo o 
mundo com um sistema hoteleiro de all Stan-
ding, uma renovada rede rodoviária com cinco 
(5) pontes, intercâmbios e novas estradas.

Dada a dimensão do evento, o Conselho de 
Segurança Nacional, presidido pelo próprio Pre-
sidente da República, proporcionou à Costa do 
Marfim um sistema de segurança sanitária ade-
quado.

É neste contexto de qualidade, com profissionais 
dedicados, no melhor contexto hoteleiro do país 
que na Ordem dos Contabilistas Fretados da 
Costa do Marfim e FIFA oferecem a ACOA 2023.
A organização do 7º Congresso num país subsa-
riano de língua francesa é uma grande estreia. 

Isto verá a mistura da cultura francófona anglófo-
na e lusófona em termos financeiros e contabilís-
ticos.
Para além deste belo cenário, o interesse da 
ACOA é também a relevância do tema escolhido 
em consonância com a responsabilidade do 
profissional de contabilidade na transformação 
estrutural da Economia dos nossos países.
Todas as condições sanitárias, de segurança, 
ambientais, científicas, logísticas, culinárias, 
turísticas que estão a ser satisfeitas, resta 
apenas receber mais de 2000 delegados na 
Costa do Marfim.

Estamos ansiosos para recebê-lo para trocar os 
nossos conhecimentos e experiências e 
construir relações de parceria.

 AKWABA 
 BEM-VINDO
 BEM-VINDO
 BEM-VINDO

Sr. Bodoa KAGEUMBEGA

Costa do Marfim está habitua-
da a realizar congressos inter-
nacionais e mundiais, pelo que 
irá acolher a Copa das Nações 
(CAN) em 2024. A

Cinco (5) cidades geograficamente disper-
sas por todo o território irão acolher as 
várias competições com a final do campeo-
nato em Abidjan.

Além da CAN, outros eventos internacionais 
serão realizados na Costa do Marfim em 
2023, o país já será adornado com o seu 
vestido mais bonito e a Costa do Marfim já 
estará pronta para receber o mundo inteiro. 
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Palavra do 

PRESIDENTE DO COMITÉ CIENTÍFICO

Para dar o seu contributo para o desenvolvimento 
dos nossos Estados e líderes africanos, o comité 
científico sugeriu o tema central do "crescimento 
e transformação estrutural das economias afri-
canas". 

O contabilista fretado é há muito obrigado a regis-
tar transações contabilísticas, preparar demonstra-
ções financeiras, interpretá-las e certificar as 
contas. No entanto, os seus atributos evoluíram ao 
longo do tempo, mas também com o contexto de 
cada país e a evolução da tecnologia.

Hoje, o contabilista fretado define-se como um 
actor-chave no desenvolvimento económico dos 
nossos Estados, mas também como um recurso 
essencial na modernização das nossas econo-
mias, que ainda têm uma elevada taxa de informa-
lidade.

Durante esta7ª edição da ACOA serão desenvol-
vidos vários temas durante os dois dias do 
congresso com master classes, painéis, conferên-
cias e reuniões temáticas. 

Os melhores oradores e especialistas mundiais 
estarão presentes para partilhar a sua experiência 
e conhecer o tema do papel do contabilista fretado 
na transformação estrutural das nossas economias 
africanas.

Bem-vindos ao mundo dos artesãos da trans-
formação estrutural das economias africanas.

Sir Marcellin ZUNON

ACOA 2023 será uma oportu-
nidade para comparar ideias, 
partilhar conhecimentos e 
aprender com cada partici-
pante e a sua experiência.  A



SETIMO CONGRESSO AFRICANO DOS CONTABILISTAS I 08

A Federação Pan-Africana de Contabilistas e Contabilistas Fretados (PAFA) é 
reconhecida pela Federação Internacional de Contabilistas, como a representação 
centro-africana das várias associações e ordens africanas. 

O PAFA foi criado em maio de 2011 em Dakar, Senegal, sob a liderança da Ordem 
dos Contabilistas Fretados do Senegal, da Federação Internacional de Contabilistas 
e do Banco Mundial.  Conta com 56 associações de contabilidade profissional de 45 
países africanos, bem como 5 membros afiliados a nível internacional. Existem mais 
de 120.000 contabilistas profissionais em África, todos potenciais agentes de trans-
formação e crescimento das nossas economias africanas.

Os objetivos da PAFA incluem o desenvolvimento da profissão no continente africano 
através da promoção e popularização de normas internacionais de contabilidade e 
padrões contabilísticos, bem como a implementação de estratégias e a promoção de 
programas de trabalho.

A visão do PAFA é a criação de valores em benefício dos cidadãos de África. Trabalha 
para esta missão, reforçando a capacidade e influência dos contabilistas profissionais 
em África para a melhoria dos intercâmbios, dos serviços de qualidade e da consoli-
dação das instituições.

As estratégias, missões e informações da PAFA são acessíveis a partir do site 
www.pafa.org.za  e refletem o nosso compromisso com os nossos stakeholders. A 
competência profissional e a excelência facilitam a qualidade do trabalho e mobili-
dade do profissional. A PAFA compromete a responsabilidade pública do contabilista 
profissional em promover a governação, transparência e responsabilidade com o 
dever de inovar e antecipar.

A PAFA está sediada em Joanesburgo, África do Sul. O nosso Conselho de Adminis-
tração reflete as diferentes regiões de África com uma equipa profissional sob a lide-
rança de um Diretor Executivo encarregado das operações.

Introdução do 

PAFA



Num ambiente internacional marcado pela globalização da economia, a profissão contabilística 
desempenha cada vez mais um papel central no desenvolvimento de uma economia moderna 
baseada no comércio e no investimento. Produz e certifica informações financeiras sem as quais a 
confiança necessária para as transações é prejudicada.

Na Costa do Marfim, a Ordem dos Contabilistas Fretados (OEC-CI) é a principal estrutura que orga-
niza e anima a profissão contabilística. As suas ações visam melhorar a qualidade da informação 
financeira e reforçar as capacidades dos seus membros, contribuindo assim para o crescimento das 
atividades económicas.

A ORDEM DOS CONTABILISTAS FRETADOS CÔTE D'IVOIRE, UMA ORGANIZAÇÃO LÍDER

O CONSELHO DA ORDEM
O Conselho da Ordem é o órgão responsável pela definição dos objetivos estratégicos da Ordem.
É composto por 9 membros completos e 3 membros suplentes. O mandato do atual cargo foi renova-
do em 17 de dezembro de 2021 e ainda liderado pelo seu Presidente KONE Drissa.

MEMBROS DA ORDEM
• 217 membros da Ordem, incluindo 28 mulheres
• 133 sociedades criadas por membros da Ordem
• A profissão de contabilidade na Costa do Marfim é atualmente regida pela Portaria n.º 2009-387, 
  de 1 de dezembro de 2009, e pelo seu Decreto-Lei n.º 2012-868, de 6 de setembro de 2012, e é 
  objeto de uma profunda reforma com uma nova composição da Tabela da Ordem.
 

LA ORDEM DOS CONTABILISTAS FRETADOS, UMA ORGANIZAÇÃO LIGADA A TODOS OS 
SECTORES DO TECIDO ECONÓMICO NACIONAL

• do Conselho Nacional de Contabilidade (CNC)
• do Cercle Círculo de Intercâmbio e Reflexão (CER) CGECI/DGI/OECCI
• da União Nacional das Profissões Liberais (UNIPL)
• o Conselho de Administração e a Comissão Técnica do Tribunal Arbitral da Costa do Marfim (CACI)
• do Comité de Concertação DGI/CNC/OEC
• da Câmara de Comércio e Indústria da Costa do Marfim
• do Centro Africano de Especialização em Governação Organizacional (CAGO)
• do Instituto de Auditoria Interna
• Faculdades Da Universidade Privada de Abidjan (FUPA)
• da Federação Marfinense de Pequenas e Médias Empresas (FIPME)
• da Federação Nacional dos Comerciantes da Costa do Marfim (FENACCI)
• do Instituto Nacional de Administradores da Costa do Marfim (INAD-CI)
• centro internacional para o desenvolvimento do direito (ICSD)
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Apresentação do 

OEC-CI
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CONGRESSO DE 

CONTABILISTAS DE ÁFRICA

2023 I ABIDJAN
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CONGRESSO DE CONTABILISTAS DE ÁFRICA ACOA 2023

4 DIAS DE ATIVIDADES

 2 DIAS DE CONGRESSO E TRABALHO

 2 DIAS DE TURISMO E ATIVIDADES E 
               REUNIÕES B-2-B

+ 2.000
 PARTICIPANTES 

PRESENCIAIS

+65 PAÍSES 
PARTICIPANTES

ALTO-FALANTES DE ALTO NÍVEL

CONFERÊNCIAS E PAINÉIS TEMÁTICOS

UM JANTAR DE GALA PRÉMIOS E DISTINÇÕES 

OPORTUNIDADES PARA CRESCER O SEU NEGÓCIO COM A ACOA 2023

A ACOA é uma oportuni-
dade excecional para ouvir 
o mercado, apresentar as 
suas ofertas a um público 
prescritor e suscetível de 
desencadear encomendas 
ou evoluir significativa-
mente o seu negócio.   Os 
benefícios de um 
patrocínio ou parceria 
ACOA são múltiplos e 
podem incluir:

• Oportunidade de mostrar os seus produtos e inovações

• Encontre novos clientes 

• Melhore a sua imagem em África e em todo o mundo

•  Aumente a sua visibilidade 

•  Multiplique as oportunidades de apresentar os seus produtos, 
   o seu público 

•  Multiplique os contactos de assinantes de alto nível

• Obtenha insights estratégicos e acelere o crescimento do 
  seu negócio

• Encontre parceiros novos e fiáveis

• Acelere concretamente a sua entrada no AfCFTA

• Acesso sem precedentes a contactos concretos na rede 
  financeira e contabilística

•  Realizar networking de alto nível com os principais players 
   da economia nacional e internacional

•  Aproveitar experiências e boas práticas
 

•  Promova o seu negócio em África e internacionalmente
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CONGRESSO DE CONTABILISTAS DE ÁFRICA ACOA 2023

TAXAS DE PARTICIPACAO 

As taxas de participação e inscrição da ACOA são fixadas em

              • $ 550 para profissiona is de contabilidade 

              • $ 275 para estudantes (status não cumulativo– profissional e estudante, 
                          aplicável apenas para o status único de estudante)

PPAGAMENTO ANTECIPADO

Os seguintes subsídios são aplicados conformidade com a data de pagamento:

20 % é aplicado para pessoas que pagam em 28 fevereiro 2023

             • $ 440 para profissionais de contabilidade

             • $ 220 para estudantes 

15% é aplicado para pessoas que pagam entre 1 e 31 de março de 2023

    • $ 468 para profissionais de contabilidade

    • $ 234 para estudantes 

10% é aplicado para pessoas que pagam entre  1 e 30 de abril, 2023

   • $ 495 para profissionais da contabilidade

   • $ 248 para estudantes

A taxa normal é aplicada para pessoas que pagam a partir de 1 de maio,  2023 

   • $ 550 para profissionais da contabilidade

   • $ 275 para estudantes



SETIMO CONGRESSO AFRICANO DOS CONTABILISTAS I 13

CUSTO DO PATROCÍNIO / STAND

O preço dos stands será fornecido mediante pedido.

As empresas de contabilidade e organizações membros da PAFA receberão 20% 
de desconto sobre o preço dos stands ou patrocínios.

O ACOA é uma oportunidade excepcional para captar o mercado, promover o seu 
bens ou serviços a um público cativo, e aproveitar o interesse dos delegados para 
desenvolver significativamente o seu negócio. 

As vantagens de um patrocínio da ACOA ou parceria são múltiplos.

CONGRESSO DE CONTABILISTAS DE ÁFRICA ACOA 2023

AS TAXAS DE REGISTO NÃO INCLUEM

• Alojamento
• Transportes

• Atracções turísticas (almoço incluído)
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PARCEIRO
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Stand 
18 m² (localização à sua escolha 

dentro da área de exposição) 
Incluindo divisor, tapete, sinal 

ACOA 2023 Banner 
Logótipo (grande formato)

Crachás de exposição 
10

Inclusão no ACOA 2023 
brochura do programa inicial 

Logótipo (formato super grande)

Inclusão no ACOA 2023 
brochura do programa final 

Logotipo (formato super grande)

Bem-vindo  distribuído
 em ACOA 2023 

Logótipo (formato super grande)

IBilhetes de conferência 
10

Anúncio em programa 
final Página completa 

(em qualquer uma das páginas 2 
a 4)

Postos de comunicação
 social 

10 mensagens no ACOA 2023 
Página do Link ou outra página 
social formas de redes sociais 

Tempo de intervenção 
30 minutos no ACOA 2023 

Website

Entrevistas  
entrevista mensal - vídeo postado 
no website ACOA 2023 ou artigo 

publicado.                                             
na ACOA 2023 boletim informativo 

(5 vídeos ou artigos)

Material promocional 
1 peça promocional material (e.g., 
boletim informativo) enviado por 

e-mail por PAFA para 
contactos-chave em PAFA 

organizações membros

Website 
Logótipo (grande formato) na 

página inicial do ACOA 2023 + 
website introdução dos seus 

serviços e produtos ACOA 2023 

Aplicação móvel 
1 notícia sobre o ACOA 2023

Valor da oferta 
($ 60 000) 

Para quaisquer questões e requisitos específicos, 
por favor contacte info@acoa2023.org

PARCEIRO 
OFICIAL 



Postos de comunicação social 
6 lugares no ACOA 2023 Página 

LinkedIn ou outros meios de
 comunicação social

Tempo de intervenção 
30 minutos no ACOA 2023 e em tónica

Entrevistas 
entrevistas - vídeo publicado na ACOA 
2023 website ou artigo publicado no.      

boletim ACOA 2023 
( 5 vídeos ou artigos)

Material promocional  
1peça de material promocional (por 

exemplo boletim informativo) enviado 
por correio electrónico pela PAFA para 
a chave contactos nas organizações 

membros  da PAFA

Website 
Logótipo (formato médio) na página 

inicial do website ACOA 2023 +
introdução dos seus serviços e 

produtos

Aplicação móvel 
1 notícia sobre o ACOA 2023

Aplicação móvel 
1 notícia sobre o ACOA 2023
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publicado.                                             

(5 vídeos ou artigos)

1 peça promocional material (e.g., 
boletim informativo) enviado por 

Logótipo (grande formato) na 

OFERTA DO 
PATROCINADOR DE 

DIAMANTE

Stand 
9 m² (localização à sua escolha 
dentro de área de exposição) 

incluindo divisória, tapete, sinal                                     

Banner ACOA 2023 
Logótipo (formato médio)

Numéro de crachás 
de exposição 

5

Inclusão na ACOA 2023 
inicial brochura do programa 
Logótipo (grande formato)

Inclusão na ACOA 2023 
final brochura do programa 
Logótipo (grande formato)

Boas-vindas distribuídas
 em ACOA 2023 

Logótipo (grande formato)

    Bilhetes para a conferência 
6

Anúncio no programa final 
Página completa(em qualquer uma 

das páginas 5 a 7)

Valor da oferta 
($ 36 000) 

Para quaisquer questões e requisitos específicos, 
por favor contacte info@acoa2023.org
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OFERTA DE 
PATROCINADOR DE

OURO

Montante do investimento (excluindo IVA):
($24.000)

Para quaisquer questões e requisitos específicos, 
por favor contacte info@acoa2023.org

Stand                                                                 
6 m² (pitch da sua escolha 

dependendo da data de chegada 
das. reservas) 

 

ACOA 2023 banner
N/A

Número de crachás de exposição
3

Agradecimentos no programa final 
ACOA2023

Logotipo do parceiro 
(grande formato)

Obrigado panfletos na entrada 
ACOA 2023

Logotipo do parceiro na entrada 
(grande formato)

Inscrições gratuitas
(que dão acesso a conferências)

4

Um anúncio no programa final
Página interior inteira

Redes sociais
 4 posts linkedIn e outras redes na 

conta ACOA 2023

Discursos
Discurso de 30 min na área de fala + 
colocado on-line no site e transmitido 

em repetição 

Entrevista
Entrevista gravada  depois transmitida 

no site e publicada através                                                                                  
de website e de newsletter especial 

redes sociais ACOA 2023 
(2 entrevistas ou vídeos) 

Newsletters
Envio de um boletim informativo 

dedicado à base de dados                                               
CONTINENTAL PAFA

Site
Banner homepage ACOA 2023+ apre-

sentação do parceiro e sua oferta 

Aplicação móvel
1 notícia sobre a aplicação
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OFERTA DE 
PATROCINADOR DE 

PRATA

Stand 
3 m² (pitch da sua escolha 

dependendo da data de chegada 
das reservas) 

ACOA 2023 banner
N/A

Número de crachás de expositor
2

Agradecimentos no Programa 
Provisório ACOA 2023 

Logotipo do parceiro (formato 
médio)

Agradecimentos no programa 
final ACOA2023

Logotipo do parceiro 
(formato médio)

Obrigado panfletos na entrada 
ACOA 2023

Logotipo do parceiro na entrada 
(formato médio)

Inscrições gratuitas (s) que dão 
acesso a conferências):

3

Um anúncio no programa final
Metade

Redes sociais
3 posts LinkedIn e outras redes na 

conta ACOA 2023 

Discursos:
N/A

Entrevista
Entrevista gravada e depois 

transmitida no site e nas redes sociais 
ACOA 2023 (1 entrevista)

Newsletters
N/A

Site 
Apresentação do parceiro e sua oferta

Aplicação móvel 
1 notícia sobre a aplicação 

no site e publicada através                                                                                                                                                                                                                                  

(2 entrevistas ou vídeos) 

dedicado à base de dados                                               

Montante do investimento (excluindo IVA):
($18.000) 

Para quaisquer questões e requisitos específicos, 
por favor contacte info@acoa2023.org
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(2 entrevistas ou vídeos) 

OFERTA DE 
PATROCINADOR DE 

BRONZE 

Montante do investimento (excluindo IVA):
($12.000) 

Para quaisquer questões e requisitos específicos, 
por favor contacte info@acoa2023.org

Stand 
3 m² (pitch da sua escolha 

dependendo da data de chegada 
das reservas) 

ACOA 2023 banner
N/A

Número de crachás de expositor
N/A

Agradecimentos no Programa 
Provisório ACOA 2023 

Logotipo do parceiro (formato 
médio)

Agradecimentos no programa 
final ACOA 2023

Logotipo do parceiro (formato 
médio)

Obrigado panfletos na entrada 
ACOA 2023

N/A

Inscrições gratuitas (s) que dão 
acesso a conferências)

2

Um anúncio no programa final
N/A

Redes sociais
2 post LinkedIn e outras redes na 

conta ACOA2023 

Discursos
N/A

IEntrevista:
N/A 

Newsletters
N/A

Site
Apresentação do parceiro e sua oferta

Aplicação móvel
N/A
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OFERTA DE 
PATROCINADOR DE 

COBRE

Montante do investimento (excluindo IVA):
($  6.000)

Para quaisquer questões e requisitos específicos, 
por favor contacte info@acoa2023.org

Stand 
3 m² (pitch da sua escolha 

dependendo da data de chegada 
das reservas) 

Número de crachás de expositor
N/A

Agradecimentos no Programa 
Provisório ACOA 2023

Logotipo do parceiro (pequeno 
formato)

Agradecimentos no programa final 
ACOA 2023

Logotipo do parceiro (pequeno 
formato)

Obrigado panfletos na entrada 
ACOA 2023

N/A

Inscrições gratuitas (s) que dão 
acesso a conferências)

1

Um anúncio no programa final
N/A

Redes sociais:
1 post LinkedIn e outras redes na 

conta ACOA 2023 

Discursos
N/A

Entrevista
N/A 

Newsletters
N/A

Site
Apresentação do parceiro e sua oferta

Aplicação móvel
N/A
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ACOA 2023 

RESUMO DOS DIFERENTES PACOTES OFERECIDOS
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ACOA 2023
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Datas e horários da exposição

Compra individual 
de stands

A ACOA 2023 Village vai combinar espaços de networking, um televisor, uma área de fala, 
áreas de catering e stands organizados em torno de diferentes temas:

O preço de aluguer do seu site de exposição inclui:

• Acesso a almoços com delegados na exposição

• Publicação no programa final das informações completas de contacto da sua empresa

• Serviços de informação e coordenação durante os períodos de montagem e 
   desmantelamento dos stands e durante a duração da exposição

• Limpeza diária dos espaços públicos e da área de exposição (stand não incluído)
• O crachá adicional do expositor será cobrado.

• Edição            : Sábado, 13 de maio de 2023 

• Inauguração da exposição  : de segunda-feira 15 a  terça-feira 16 de maio de 2023

• Desmantelamento         : quarta-feira ,17 de maio a partir das 16:00

• Excursão turística, reunião  : quarta-feira ,17 de maio e quinta-feira, 18 de maio
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PLANO PROVISÓRIO DA EXPOSIÇÃO

a aldeia ACOA2023
SOFITEL HÔTEL IVOIRE
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Formulário 
de Reserva

Nome da empresa  

Nome de contato  

Endereço  

Cidade  

Código Postal  

País  

Email  

Telefone  

Número de encomenda de compra (se 

aplicável) 

 

Nome da empresa para publicações  

 

A minha empresa deseja reservar:
Escolha de Patrocínio (XOF): 

Comentários específicos:

Pagamento de um depósito de 50% aquando da receção da fatura e do saldo a pagar antes de 15/10/2022.

O parceiro de congresso 2023 declara ter lido as condições gerais de venda que aceita sem restrições.

Data e Assinatura:        Carimbo da empresa:

RESUMO DA ENCOMENDA:

Parceiro Diamante Ouro Dinheiro
Montante 

excluindo IVA

  $ 60 000 $ 36 000  $24 000 $ 18 000  

Bonze Cobre Stands (tipo) Outros
Montante 

excluindo IVA

   $ 12 000 $ 6 000 !  

TOTAL  

 

TOTAL EXCLUINDO IVA  

IVA  
TOTAL TOTAL INCLUINDO 

IVA  
 



www.acoa2023.org


