
Comunicado de imprensa 
1 de novembro de 2021 
 
Matchmaking virtual reúne fornecedores e compradores de têxteis, 
vestuário e TIC durante o evento West Africa Connect 
 
Em 16 e 17 de Novembro de 2021, o West Africa Connect reunirá de forma virtual 
os representantes dos sectores da indústria têxtil, vestuário e serviços TIC. Com o 
apoio financeiro da União Europeia (UE), o evento põe em contacto mais de 100 
fornecedores de 16 países da África Ocidental e compradores de África, Europa e 
América do Norte. 
 
O West Africa Connect é digital e abre as portas a um grande número de visitantes 
internacionais. Durante o evento, os fornecedores da África Ocidental mostrarão os seus 
têxteis e peças de vestuário excepcionais. Além disso, os participantes poderão descobrir 
as valiosas soluções oferecidos pelo sector de serviços TIC da África Ocidental. 
 
Está prevista uma cerimónia de abertura física do evento em Ouagadougou, durante a 
manhã de 16 de Novembro de 2021, com representantes de alto nível da região. 
 
Algumas centenas de participantes manifestaram o seu interesse na plataforma online de 
matchmaking. Todos os participantes terão a oportunidade de encontrar os seus 
"melhores pares" entre os demais participantes e falar um a um com novos contactos 
comerciais em www.westafricaconnect.com. 
 
Além das reuniões de negócios, haverá webinars ao vivo e "conversas à lareira" (fireside 
chats). Estes serão organizados de forma interativa por meio da função de chat integrada 
na plataforma. Durante estas conversas, especialistas da indústria, tais como Jacqueline 
Shaw e Mark Kwami, partilharão os seus conhecimentos e convidarão a debates e 
discussões. Além disso, a famosa NellyRodi partilhará as suas mais recentes visões do 
setor. Nos webinars, os nossos oradores internacionais abrangem tópicos como: 

• Exportar têxteis e vestuário da África Ocidental para o mundo 
• O papel das tecnologias digitais na construção de uma cadeia de valor têxtil e do 

vestuário competitiva e sustentável na África Ocidental 
• Sustentabilidade: oportunidades, desafios, e iniciativas na indústria têxtil e de 

vestuário da África Ocidental 
• Desenvolvimento inclusivo de têxteis e vestuário para pequenas e médias empresas 

na África Ocidental 
• Identificar oportunidades de investimento nos sectores dos têxteis, vestuário e TIC 

na África Ocidental 
• O caminho a seguir, incluindo prognóstico e potenciais cenários para a indústria 

têxtil e do vestuário da África Ocidental 
 

Todas as empresas interessadas podem inscrever-se para o evento em 
www.westafricaconnect.com.  



Sobre os oradores 
Jacqueline Shaw ajuda os empreendedores criativos a começar e a criar um negócio de 
moda sustentável em África. Ela deu início a Africa Fashion Guide, uma consultoria e 
plataforma para sourcing e produção que fomenta toda a cadeia de fornecimento da 
indústria têxtil e da moda africana. No West Africa Connect, ela fala sobre o futuro do 
sector têxtil africano. 
 
Mark Kwami é, entre outros, um consultor para tudo o que tenha a ver com design e 
desenvolvimento empresarial. Trabalha como especialista do sector artesanal para 
numerosas organizações internacionais de desenvolvimento, tais como a União Europeia, 
USAID, CBI, e várias outras organizações. No evento, ele dará uma palestra sobre como se 
exporta de África com sucesso. 
 
A especialista em prognóstico NellyRodi é uma agência de consultoria para as indústrias 
criativas. Conduzem estudos de marketing, publicam trendbooks para dar inspiração, 
compreender como se evolui o comportamento do consumidor, lançar uma coleção ou 
encontrar uma ideia para a ativação do marketing, e, além disso, ajudam as empresas em 
assuntos relacionados a marcas, ofertas de produtos, e estratégias criativas. Partilharão 
as últimas visões sobre as tendências internacionais no mundo de têxteis e vestuário 
durante o West Africa Connect. 
 
Sobre o West Africa Connect 
O West Africa Connect é implementado no âmbito do Programa de Competitividade da 
África Ocidental (WACOMP), uma iniciativa financiada pela União Europeia, que visa 
reforçar a competitividade da região da África Ocidental e melhorar a integração dos 
Estados membros da CEDEAO e da Mauritânia no sistema comercial regional e 
internacional. 
 
O WACOMP é gerenciado pela Comissão da CEDEAO, em colaboração com a Comissão da 
UEMOA e implementado com o apoio da Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e do Centro de Comércio Internacional (ITC), sendo 
elas as agências de implementação da componente regional do programa WACOMP. 
 
Leia mais sobre os nossos doadores e parceiros em https://westafricaconnect.com/pt-
pt/our-partners/. 
 
 
Nota para editores: 
Para mais informações, por favor contactar West Africa Connect via 
contact@westafricaconnect.com. 
 
Também pode seguir as últimas notícias sobre o West Africa Connect em Facebook, 
Twitter, Instagram e LinkedIn. 
 


