“THE MID-ATLANTIC GATEWAY
TO THE WORLD’S ECONOMY”
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Inscrição
O AIF se constitui como uma plataforma de promoção e de facilitação de negócios conectando os principais promotores de projeto com oportunidades de investimento na África, melhorando consideravelmente 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.
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 ecossistema 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.
Para mais informações:

Plataforma AIF

