
“THE MID-ATLANTIC GATEWAY
TO THE WORLD’S ECONOMY”

Por ocasião do Cabo Verde Investment Forum, a ter lugar nos dias 1, 2 e 3 de julho, 
no hotel Hilton na Ilha do Sal, Cabo Verde.

Tem a honra de lhe convidar para o "Almoço com as Instituições Financeiras", que 
terá lugar no dia 1 de julho, das 13h15 às 14h45, no Hotel Hilton e tem como objetivo 
apresentar ao sector financeiro e ao sector privado alguns instrumentos e soluções 
financeiras estratégicas, e como acede-los.

S. EXCIA. DR. OLAVO AVELINO GARCIA CORREIA
VICE-PRIMEIRO MINISTRO E MINISTRO DAS FINANÇAS DE CABO VERDE

Após o sucesso que foi CABO VERDE 
INVESTMENT FORUM, Sal 2019 
(CVIF19), que resultou em grandes enga-
jamentos, atendendo a importância do 
setor privado na promoção do desenvolvi-
mento e do crescimento económico 
nacionais, com a consequente maior e 
melhor criação de emprego que daí possa 
resultar, considerando o compromisso 
assumido pelo Governo na promoção 
empresarial, decidiu-se pela continuidade 
do Cabo Verde Investiment Fórum (CVIF), 
visando alcançar os objetivos estratégi-
cos de promover oportunidades de inves-
timento, Mobilizar recursos financeiros 
para a implementação de projetos, 
Encorajar o estabelecimento de parcerias 
para além de informar sobre clima de 
investimentos em Cabo Verde.

Os promotores do projeto poderão apresentar os seus 
projetos para uma ampla variedade de investidores a 
“custo zero”, enquanto os investidores podem mostrar 
suas ofertas de produtos e serviços, bem como manifestar 
interesse em projetos na plataforma.

O AIF ambiciona se tonar no principal mercado digital da 
África e o primeiro recurso para ter acesso a um ecossis-
tema de investidores, projetos e provedores de serviços de 
investimento.

O Cabo Verde Investment forum estará a promover e 
apoiar os interessados em oportunidades de investimento 
que esta plataforma disponibiliza.

O AIF se constitui como uma plataforma de promoção e de facilitação de negócios conectando os prin-
cipais promotores de projeto com oportunidades de investimento na África, melhorando consideravel-
mente a probabilidade de sucessos dos projetos.
A Plataforma, como também é conhecida o AIF, também oferece oportunidade para os Facilitadores 
e Consultores de investimentos mostrarem seus serviços profissionais tanto aos Investidores quanto 
aos promotores de Projetos.

Fique atento às inscrições 

Inscrição

Para mais informações: 

Plataforma AIF

Neste sentido e objetivando promover o desen-
volvimento das empresas, uma nova janela de 
oportunidade se apresenta promotores, inves-
tidores e outros interessados. O AFRICA 
INVESTMENT FORUM (AIF), evento que será 
realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro, 
em Gauteng, na Africa do Sul. 

https://africainvestmentforum.com/registration/
https://platform.africainvestmentforum.com/

