
 
Comunicado de imprensa - 9 de Setembro de 2022 
 
Um matchmaking híbrido: fornecedores de manga, mandioca e serviços TIC encontram-se 
com compradores 
 
Nos dias 20 e 21 de Setembro de 2022, o West Africa Connect reúne representantes profissionais 
dos setores de manga, mandioca e serviços TIC num formato híbrido com base em Accra, Gana. 
Com o apoio financeiro da União Europeia (UE), o evento põe em contato mais de 160 
fornecedores de 16 países da África Ocidental com mais de 20 compradores da África Ocidental e 
de outras regiões. 
 
O West Africa Connect 2022 será realizado como evento híbrido nos dias 20 e 21 de Setembro em 
Accra, Gana, e de forma online. O evento está aberto a muitos visitantes internacionais. Durante o 
evento, os fornecedores da África Ocidental mostrarão os seus produtos e, além disso, os 
participantes terão a oportunidade de aprender mais sobre as valiosas soluções oferecidas pelo 
setor de serviços TIC da África Ocidental. A cerimónia de abertura do evento contará com 
representantes de alto nível da Comissão da CEDEAO, da Comissão da UEMOA e da rede da 
Organização de Promoção Comercial (TPO) da CEDEAO. 
 
Muitos participantes já manifestaram o seu interesse na plataforma de matchmaking em 
www.westafricaconnect.com. Todos os visitantes podem identificar os seus "melhores pares" e 
encontrar-se com novos contatos comerciais, seja de forma física ou virtual. Já foram identificados 
299 pares B2B e este número irá aumentar a medida que se aproxima a data do evento. Além disso, 
o evento contará com seminários para participantes, tanto ao vivo e interativos, e especialistas da 
indústria abordarão diversos tópicos, entre os quais: 

• Exportação de produtos de manga e mandioca da África Ocidental: oportunidades e desafios 
• Aplicação de tecnologias digitais para modernizar o agronegócio na África Ocidental 
• Normas de qualidade e requisitos para que os produtos de manga e mandioca se liguem às 

cadeias de valor regionais e internacionais 
• Os beneficios das certificações sociais e Fairtrade para aceder à CEDEAO e aos mercados 

internacionais 
 
Sobre o West Africa Connect 
O West Africa Connect preve facilitar as ligações entre os atores das cadeias de valor de manga, 
mandioca e TIC, estabeleçer novas parcerias comerciais duradouras e aumentar as transações 
comerciais, assegurando assim a sustentabilidade das cadeias de valor regionais na África Ocidental. 
 
  

http://www.westafricaconnect.com/


 
West Africa Connect é implementado como parte do Programa de 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 dirigido pela 
Comissão da CEDEAO, em colaboração com a Comissão da UEMOA e implementado pela 
Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) e pelo Centro de 
Comércio Internacional (ITC), que são as agências de implementação da componente regional do 
WACOMP. 
 
Nota para os editores:  
Para mais informações, por favor contactar West Africa Connect via 
contact@westafricaconnect.com. Pode também seguir as últimas notícias sobre o West Africa 
Connect no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn. 
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