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O West Africa Connect impulsiona o comércio da região na área de manga, mandioca e 
serviços TIC  
 
Após uma primeira edição bem sucedida em 2021, o West Africa Connect está de volta com um novo evento 
que terá lugar nos dias 20 e 21 de Setembro de 2022. Desta vez, o foco é na promoção de manga, mandioca, 
e serviços TIC de fornecedores da África Ocidental aos compradores do agronegócio da África Ocidental, 
África, e outros continentes. 
 
Os compradores terão a oportunidade de entrar em contato com mais de 150 fornecedores cuidadosamente 
selecionados de manga e mandioca fresca e processada e com provedores de serviços TIC de 16 países. Tanto 
durante quanto após o evento, a plataforma facilitará reuniões B2B com parceiros potenciais e o acesso aos 
perfis digitais dos expositores. 
 
No West Africa Connect, os compradores podem abastecer-se de uma vasta gama de produtos e serviços da 
região, ao mesmo tempo beneficiando de um apoio personalizado fornecido pelos organizadores. 

 
Encontre fornecedores ao vivo e online 
No ano passado, 441 participantes registados de 31 países de todo o mundo fizeram parte em animados 
intercâmbios online. O West Africa Connect 2022 será realizado como evento híbrido nos dias 20 e 21 de 
Setembro em Acra, Gana, e online. Os compradores podem registar-se via:  
https://event2022.westafricaconnect.com/signup e saber mais em https://westafricaconnect.com/pt-pt/the-
event/why-attend-as-buyer/. 
 
Sobre o West Africa Connect 
O West Africa Connect é implementado como parte 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 pela 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 da 
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. 
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