
 

 

 
CABO VERDE INVESTMENT FORUM 2019 

“THE MID-ATLANTIC GATEWAY TO THE WORLD’S ECONOMY” 
 
 
 
Excelência, 

 

Tenho a honra de lhe convidar para participar no “Cabo Verde Investment Forum 2019”, 

que terá lugar nos dias 1, 2 e 3 de julho, no Hilton Cabo Verde Sal Resort, Ilha do Sal, Cabo 

Verde. 

 

O principal objetivo deste fórum é reunir decisores de alto nível das principais empresas 

cabo-verdianas e internacionais, representantes seniores de instituições financeiras e de 

desenvolvimento, investidores e empresários locais, internacionais e a diáspora, num 

contexto favorável a negócios, com vista a acelerar os investimentos e o crescimento 

nos sectores mais promissores em Cabo Verde. 

 

Através de sessões plenárias, líderes da indústria, de negócios e da economia irão 

partilhar a sua experiência, apresentar a sua visão e estratégias para o desenvolvimento 

do setor privado em África e Cabo Verde e conhecer as vantagens de estabelecer os 

seus negócios em Cabo Verde, uma plataforma no Atlântico-Médio. 

 

Sessões temáticas serão dedicadas à apresentação de oportunidades de investimento 

nos sectores económicos mais promissores: energia (energias renováveis), turismo, 

transporte marítimo e aéreo, tecnologias de informação e comunicação, economia azul 

(bunkering, pescas, investigação e atividades científicas) e agronegócio. 

 

Ainda, através de reuniões B2B e B2G, os participantes terão a oportunidade de 

conhecer os seus próximos parceiros de negócios ou financiadores, apresentar projetos 

de investimento específicos e concretos e discutir oportunidades de parcerias público-

privadas. 

 

Assim, seria uma honra poder receber Vossa Excelência no fórum. Junte-se a nós e 

descubra como pode participar na elevação desta promissora economia, localizada no 

Atlântico-Médio e aberta ao mundo. 

 

 

 

 

Ulisses Correia e Silva 

Primeiro Ministro de Cabo Verde 
 

RSVP para cvif19@govcv.gov.cv ou registre-se através do site caboverdeinvestmentforum.cv até o dia 

17 de junho de 2019. Convidamos-lhe a visitar regularmente o nosso website para informar-se da 

agenda, oportunidades de B2B e B2G, propostas para investidores e projeto 

http://www.caboverdeinvestmentforum.cv/

