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West Africa Connect: É o lugar para se estar para 
compradores e fornecedores de têxteis e vestuário e 
prestadores de serviços de TI 
 
O West Africa Connect terá lugar de 16 e 17 de Novembro de 2021. Este 
evento online reúne mais de 100 fornecedores de têxteis e vestuário e 
provedores de serviços TIC de 16 países da África Ocidental com compradores 
cuidadosamente escolhidos de África, Europa e América do Norte. 
 
O West Africa Connect é organizado 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 promover a integração 
dos Estados membros da CEDEAO e da Mauritânia no sistema comercial regional e 
internacional. 
 
O evento reunirá representantes da indústria oferecendo-lhes dois dias repletos de 
apresentações de empresas e produtos, partilha de conhecimentos, matchmaking, e 
networking. Isto inclui a mostra de têxteis e vestuário excepcionais produzidos na 
África Ocidental, a apresentação de serviços TIC africanos e webinars sobre vários 
temas e gamas de produtos relacionados com o sector. 
 
Evento online 
O West Africa Connect será realizado de forma online. Reunirá a comunidade num 
espaço digital que contará com transmissões ao vivo de conferências e webinars, 
apresentações abrangentes de fornecedores, e uma sofisticada plataforma de 
matchmaking. Aqui, cada participante terá a oportunidade de descobrir os seus 
"melhores pares" entre os demais participantes e logo falar com novos e valiosos 
contactos comerciais. 
 
Os fornecedores e compradores podem registar-se em 
www.westafricaconnect.com. Os compradores participantes do West Africa 
Connect irão beneficiar das apresentações de produtos e serviços dos 
fornecedores, que mostrarão tudo que têm para ofrecer nos seus perfis individuais 
de empresa. Os fornecedores e compradores igualmente encontrarão alto valor 
acrescentado nas amplas oportunidades de contato graças a uma função de chat, 
bem como nas reuniões individuais. Também os webinars e conferências ao vivo 
são concebidos de forma interativa utilizando uma função de chat integrada.  



Programa a ser publicado em breve 
O programa completo do West Africa Connect estará disponível em breve na 
plataforma e website de matchmaking e será actualizado regularmente. Já se 
encontra fixo o horário para uma cerimónia virtual de abertura às 9:00 h GMT na 
manhã do primeiro dia do evento, 16 de Novembro de 2021. À medida que 
aproximamos-nos do evento, o programa será completado por mais webinars 
sobre tendências e desenvolvimentos. Haverá algo para todos os participantes! 
 
Sobre o West Africa Connect 
O West Africa Connect é implementado como parte integral do Programa para a 
Competitividade da África Ocidental (WACOMP). 
 
O WACOMP é financiado pela União Europeia e 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 os editores: 
Para mais informações, por favor contactar West Africa Connect via 
contact@westafricaconnect.com. 


