
 

 

 
 
 
 
 
 
O 7.º FÓRUM EMPRESARIAL UE-ÁFRICA (EABF22), dedicado ao tema CRIAR CADEIAS DE VALOR MAIS FORTES 
PARA UM CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL E EMPREGOS DIGNOS, realizar-se-á em Bruxelas, presencialmente,  
a 16 e 17 de Fevereiro de 2022 (sujeito às restrições covid em vigor), e online ao longo de toda a semana de 14 de 
Fevereiro. Desenrolar-se-á em paralelo com a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo UE-África que terá lugar 
a 17 e 18 de Fevereiro. O EABF22 será organizado no âmbito da Semana África-Europa , com uma variada série 
de eventos que contarão com a sociedade civil, a juventude e outros protagonistas das relações África-UE.  

Co-organizado pela Comissão Europeia e pela Comissão da União Africana, em conjunto com algumas das 
principais organizações empresariais da UE e africanas, o fórum acolherá Comissários da UE e da UA, decisores 
políticos do mais alto nível e líderes empresariais de topo de ambos os continentes. O EABF22 contará também com 
o apoio estratégico de várias instituições da UE e africanas, tais como o Banco Europeu de Investimento, o Banco 
Africano de Desenvolvimento, o Afreximbank e as Intituições Europeias de Financiamento do Desenvolvimento , bem 
como a Fundação África-Europa. 

 

PODE INSCREVER-SE AQUI PARA PARTICIPAR NO FÓRUM EABF2022 
 

 

COMO PARTICIPANTE, terá a possibilidade de interagir com decisores de alto nível e debater reformas políticas 
com implicações para as relações comerciais e de investimento UE-África, bem como de explorar novas 
oportunidades de negócio e, em especial: 

- ASSISTIR A PAINÉIS DE ALTO NÍVEL
com a participação de figuras políticas e empresariais de topo, que se debruçarão sobre áreas estratégicas de 
cooperação empresarial, comercial e de investimento entre Europa e África 

- PARTICIPAR EM ATELIÊS E SEMINÁRIOS
até 100 ateliês e seminários sobre temas-chave de apoio ao desenvolvimento das relações UE-África  
(eventos híbridos e virtuais). 

- ASSISTIR A REUNIÕES EXCLUSIVAS DE PEQUENA DIMENSÃO
que congregam empresas e Governos (B2B; B2G). 

- ESTABELECER CONTACTOS COM OS PARES 
conhecendo e interagindo com indivíduos e organizações congéneres, online e presencialmente. 

- VISITAR EXPOSITORES ONLINE E FÍSICOS   
de organizações profissionais e instituições.  

 

Tudo isto, e mais, encontra-se detalhado na brochura EABF22 em anexo.  
 

Possibilitar a implantação e a expansão de cadeias de valor sustentáveis gera enormes oportunidades empresariais, 
comerciais, de investimento e de emprego para os nossos dois continentes. Por conseguinte, é fundamental que nos 
comunique o seu interesse em participar no EABF22. 
 

Pode ter uma participação ainda mais activa, por exemplo, com um expositor na Feira Comercial.  
As Organizações Profissionais e Instituições podem tornar-se Parceiras do EABF22.  
Caso seja do seu interesse, poderá encontrar na brochura mais informação e a ligação para se inscrever. 
Caso tenha outras perguntas, responda por favor a este email. 
 

 
SERÁ UM PRAZER CONTAR COM A SUA PRESENÇA NO EABF22! 
 
S.E. Albert Muchanga 
Comissário da União Africana para o Desenvolvimento 
Económico, Comércio, Indústria e Minas 

Jutta Urpilainen 
Comissária Europeia  
das Parcerias Internacionais 
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