
 

 
 
 
 

Projecto de Programa 
12º Fórum do Sector Privado da UA 

 
“Reforço da capacidade do sector privado africano para responder a 

mercados perturbados e assegurar a resiliência económica e a recuperação 
constante face à Pandemia da COVID-19” 

 
 
 
 
 
 

10 a 12 de Novembro de 2021 
Cairo, Egipto 
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1. Programa 
 
08h00 Chegada e Registo dos Participantes  
 
 
 
 
09h00 - 09h30 

Intervenção de Abertura  
1. Director do Programa 
Intervenção de boas-vindas e discurso de abertura: 
2.  Comissão da União Africana 
3. República Árabe do Egipto 

 
9h30 - 11h00   

O papel do sector público na facilitação da participação e 
execução de grandes contratos públicos por parte das 
empresas africanas que actuam no sector privado no 
contexto da pandemia da COVID-19 
 

11h00  - 11h15 Intervalo para Café  

11h15 - 12h30 O papel da tecnologia no reforço do valor agregado e na 
promoção dos Produtos “Made in Africa”: 
 

12h30 -13h00 Intervalo para Almoço 

13h00 -15h15 Integração das pequenas e médias empresas (PME) africanas 
nas cadeias de valor regionais e globais no período pós-
COVID-19: 
 

15h15 - 15h30 Intervalo para Café 

15h30 - 17h00 Reforço do acesso das mulheres e dos jovens empresários 
africanos ao financiamento empresarial para reforçar a sua 
capacidade de resposta às perturbações do mercado face à 
pandemia da COVID-19 
 

 
2º Dia: Sessão Plenária 
08h00 Chegada e Registo dos Convidados 

09h00 - 10h15 Investimento no fornecimento inteligente de energia acessível 
e sustentável para abordar o desafio fundamental das MPME 
africanas: 
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10h15 - 10h30 Intervalo para café  

10h30 -12h30 Exploração de estratégias modernas e inovadoras para a 
promoção do Turismo como um factor-chave para a 
transformação económica das economias africanas 
 

12h30 -14h00 Intervalo para Almoço  

14h00  - 15h15 O papel do Governo na dinamização do Agro-negócio, promoção 
da utilização de tecnologias agrícolas para melhorar a produção 
e a produtividade ao longo das cadeias de valor agrícola para a 
criação de emprego: 
 

15h15-15h30  Intervalo para Café 

15h30 h – 17h00 h Lançamento do “Website da Rede de Promoção de 
Investimentos da União Africana” e apresentação e promoção 
de uma variedade de Produtos “Made in Africa": 
 

17h00 FIM Interacções B2B, B2G e G2G  
 

 
3º Dia: Sessão de Apresentação de Empresas na Fase de Arranque e 
Encerramento 

Apresentação de Empresas na Fase de Arranque  
Inovadores – Criação de Parcerias entre Investidores 

4.  
09h00   1. Apresentação da 1ª Empresa  

2. Apresentação da 2ª Empresa 
3. Apresentação da 3ª Empresa  
4. Apresentação da 4ª Empresa  

 
  
  

Sessão de Encerramento 
13h00 h Comentários dos Organizadores 

  
  

 


