
ACOMODAÇÃO

Associados AHK Rio

Não Associados

Valores até 31 de Janeiro de 2019

QUARTO INDIVIDUAL

€ 1.411,00

€ 1.568,00

QUARTO DUPLO

€ 1.131,00

€ 1.254,00

ACOMODAÇÃO

Associados AHK Rio

Não Associados

Valores após 31 de Janeiro de 2019

QUARTO INDIVIDUAL

€ 1.485,00

€ 1.650,00

QUARTO DUPLO

€ 1.190,00

€ 1.320,00

A Missão Técnica Eólica Offshore proporcionará aos participantes aprofundamento 
e atualização nos conhecimentos sobre regulamentação técnica e ambiental do setor 
eólico offshore e novas tecnologias e tendências, bem como irá possibilitar a geração 
de contatos nas principais empresas e instituições de pesquisa e agências 
regulatórias do setor eólico offshore alemão. 

A delegação é voltada para as seguintes áreas

• Desenvolvimento de projetos de parques eólicos offshore;
• Regulamentação e licenciamento técnico e ambiental;
• Fabricação de equipamentos (p.ex. turbinas e pás) e conteúdo local;
• Cobertura de seguro e financiamento de parques eólicos offshore;
• Consultoria técnica e ambiental especializada;
• Integração nos sistemas de transmissão e distribuição.

A programação exclusiva da missão inclui as seguintes visitas

• Agência Marítima e Hidrográfica Federal (BSH): agência governamental para 
avaliação técnica e ambiental e aprovação de projetos de parques eólicos offshore 
no mar do norte alemão e no mar Báltico;

• Empresa de consultoria e licenciamento ambiental;
• Trianel GmbH: construtora e operadora de parques eólicos offshore;
• Windforce 2019: feira auxiliar do congresso exclusivo para a indústria eólica 

offshore;
• Nordergrünnde: Parque Eólico Offshore (Boat trip), a confirmar;
• Senvion: fabricante de turbinas offshore mais 6 MW;
• Marsh GmbH: corretora de seguros industriais e análise de riscos atuante em mais 

de 30 parques eólicos offshore;
• Green Giraffe: especialista no financiamento de projetos eólicos offshore;
• TenneT: operadora de sistema de transmissão (on- e offshore);
• Campo de teste onshore: para turbinas e fundações offshore.

Os valores incluem hospedagem com café da manhã (2 noites em Hamburgo e 3 em 
Bremerhaven), transporte exclusivo para os deslocamentos diários da missão, visitas 
técnicas, acompanhamento trilíngue integral por um especialista do mercado e 
assistência durante toda a viagem. Não inclui a passagem aérea e seguro viagem 
(obrigatório). (Opção de parcelamento em 4 vezes). Programa sujeito a alterações.

MISSÃO TÉCNICA
EÓLICA OFFSHORE
19 - 24 de Maio de 2019
Hamburgo | Bremerhaven | Alemanha

APOIO

Para mais informações e inscrições, entre 
em contato com Loana Lima.

(+55 21) 2224-2123
loana@ahk.com.br

VAGAS LIMITADAS
Aproveite nossas condições 

especiais até 31 de janeiro de 2019

Clique aqui para acessar 
o programa completo

Realização da missão sujeita à 
confirmação mínima de 

participantes

http://johannesdimas.com/en/Expert_Trip_Brasil_Germany_Offshore_Wind.htm
http://johannesdimas.com/Missao_Offshore/AHK_Programa_Miss%C3%A3o_T%C3%A9cnica_E%C3%B3lica_Offshore_Alemanha_web.pdf
http://ahkbusiness.de/pt/agenda/feiras-missoes/

