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4ª edição do Cabo Verde 
Investment Forum terá lugar 
a 16 e 17 de junho no Sal

O evento Cabo Verde Investment Forum (CVIF) regressa à ilha do Sal a 16 e 17 de 
junho de 2022, no Hotel Hilton, após dois anos de adiamento devido à pandemia 
e às limitações que a mesma impôs ao país.
Sob o lema “Cabo Verde is open to the world”, o CVIF 2022 enquadra-se nas ativi-
dades de promoção de investimento e exportação da Cabo Verde TradeInvest, 
com o objetivo de reforçar os investimentos do sector privado na economia ca-
bo-verdiana, mediante intermediação e facilitação do acesso dos empresários e 
promotores nacionais aos mercados de capitais nacionais e internacionais.
O Cabo Verde Investimento Fórum, que foi considerado um instrumento privilegia-
do de intermediação e encontro entre os promotores de projetos e os financiado-
res e investidores pelos seus parceiros, seguirá a orientação política do Governo 
de diversificação da economia e forte aposta no setor privado.
Os setores da Economia Digital, a Economia Azul, Energias Renováveis, Transporte 
Marítimo e Aéreo, Serviços Financeiros e Agro-negócio, juntamente com o Turis-
mo, serão os principais eixos de desenvolvimento sustentável do país em desta-
que neste evento.
O CVIF dedica-se ao matchmaking entre parceiros financiadores e grandes pro-
jectos com a capacidade de desenvolver a economia nacional. Nesse sentido, o 
evento pretende alcançar a médio/longo prazo uma perceção elevada de 
Cabo Verde como plataforma de investimento fazendo ligação à economia 
global, "A Plataforma do Atlântico Médio para a Economia Mundial"; um Aumento 
a médio prazo dos investimentos nacionais, intrarregionais e Investimento Direto 
Estrangeiro em sectores que impulsionem o crescimento; Melhoria de acesso ao 
financiamento direto e instrumentos financeiros, particularmente relacionados 
com a partilha de riscos e instrumentos de garantia.
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O evento conta com o financiamento do Banco Mundial e Banco Africano de De-
senvolvimento, com a parceria da Câmara de Turismo e das Câmaras do Comér-
cio de Sotavento e Barlavento, Câmara do Sal e ASA – Aeroportos e Segurança 
Aérea.
A primeira edição do Cabo Verde Investment Forum realizou-se em julho de 2019 
na ilha do Sal e também nesse mesmo ano em Boston, Massachusetts, nos Estados 
Unidos da América. 
No âmbito da participação de Cabo Verde na Expo 2020 Dubai, o CVIF realizou-
-se a 4 de fevereiro de 2022, no Hotel Habtour em Dubai, assinalando a retoma da 
realização deste evento de promoção do investimento.


