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O Africa Finance & Investment Forum 2017 terá lugar em Nairobi,
Quénia pela primeira vez.
15 de Novembro de 2016, Bruxelas, Bélgica

A edição de 2017 do Africa Finance & Investment Forum (AFIF) focar-se-á no
“Empreendedorismo e Inovação para o Crescimento” e terá lugar pela primeira vez na
vibrante cidade de Nairobi, Quénia, na Universidade de Strathmore, entre 13 e 16 de Fevereiro
de 2017.
Alinhada com as crescentes tendências regionais e internacionais, a edição de 2017 do AFIF
incidirá sobre empreendedorismo, inovação e acesso ao financiamento em sectores-chave
como a energia, água, TICs, saúde e agricultura.
Os participantes terão a oportunidade de experienciar um evento 360 °, que inclui uma
formação exclusiva para empresários, um stand promocional dinâmico, reuniões B2B
personalizadas (para todos os participantes, oradores e parceiros) e o Prémio de
Empreendedorismo EMRC-Rabobank que celebra a inovação e excelência.
Sendo esperados cerca de 300 participantes em Nairobi, o fórum irá contar com a presença
de empresários, investidores, financiadores, especialistas de mercado, representantes
governamentais e decisores políticos que trabalham para o crescimento e desenvolvimento
da África.
“Na EMRC acreditamos que as PMEs são o motor principal para o crescimento: em regiões
desenvolvidas são responsáveis por mais de 50% do PIB e mais de 60% da taxa de emprego e
um modelo similar é encontrado em economias em toda a África Subsariana”, explica Inês
Bastos, Senior Project Manager na EMRC e responsável pelo AFIF 2017. “Para incentivar o
crescimento das PMEs em África, o AFIF oferece uma plataforma interactiva para
empreendedores, para financiadores que já investem em África, bem como para instituições
e empresas financeiras interessadas em aceder a este segmento de mercado em
crescimento."
Esta convicção será destacada pelo Prémio de Empreendedorismo EMRC-Rabobank, que irá
apresentar projectos inovadores desenvolvidos em África e oferecer aos investidores a
oportunidade de conhecer negócios sólidos e em desenvolvimento de todo o continente.

Como se candidatar ao Prémio de Empreendedorismo AFIF:
1. Leia o Regulamento e certifique-se de que o seu projecto é elegível: clique aqui.
2. Preencha o formulário de candidatura: clique aqui.
Para encorajar as reuniões empresariais activas, que terão lugar durante a sessão B2B e
também informalmente, a EMRC organizará uma formação pré-conferência sobre "Um mapa
para o crescimento do empreendedorismo" (13-14 de Fevereiro de 2017). A formação é
dirigida exclusivamente aos participantes do AFIF 2017 e será dividida em dois grupos
linguísticos (inglês e francês).
Meios de comunicação social internacionais estarão também presentes para destacar estes
projectos e dar a oportunidade a todos os envolvidos de ganhar visibilidade local, regional e
internacional. A African Press Organization será a parceira de divulgação official do fórum,
oferecendo ampla cobertura e visibilidade.

Para mais informações sobre oportunidades de parceria, contacte:
Inês Bastos (Sr Project Manager)
Email: ib@emrc.be
Tel: +32. 26 26 15 15

Sobre a EMRC
Fundada em 1992, em Bruxelas, a EMRC visa contribuir para o desenvolvimento económico sustentável do sector
privado em África e impulsionar a mudança regional através de parcerias. Procuramos reenforçar o sector privado
de forma a estabelecer uma economia Africana sustentável e vibrante.
Siga-nos: Twitter

Facebook

LinkdIn

YouTube

and Flickr

Sobre o AFIF

O Africa Finance & Investment Forum (AFIF) é um evento anual de negócios organizado no âmbito das actividades
de EMRC, que visa reforçar o sector privado em África, incentivando o empreendedorismo e atraindo
investimentos para o continente Africano. O AFIF tem um duplo objectivo: reforçar as capacidades financeiras do
sector privado africano e promover a criação de novas parcerias, através da promoção de projetos conjuntos e
relações comerciais Norte-Sul e Sul-Sul.

“Move faster than your peers; think ahead of your time.”

