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I don’t seek help, I seek Investment
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Akinwumi A. Adesina
President, Africa Investment Forum

A needed platform to strengthen a strong
partnership between IFIs and key players. This
initiative will allow the scaling up of our
mobilization activities, a critical pillar of private
sector led growth that will help address the
shared prosperity challenge faced by the African
Continent
Philippe le Houerou
CEO, International Finance Corporation

The forum is indeed Africa’s investment market
place

Onde se
encontra
África hoje?

O que é o
Africa
Investment
Forum?

Nhlanhla Nene
Minister of Finance, South Africa

(It) could be seen as an opportunity to
pragmatically bring to the table new investors
and conclude transactions
Werner Hoyer
President, European Investment Bank

Porque deve fazer
parte do África
Investment
Forum?
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Principais obstáculos aos investmentos em África

Principais obstáculos
1

Clima de
investimento
desfavorável
Elevado risco
político e falta
de
transparência
nos sistemas
financeiros

2

Escassez de
projetos
bancáveis
Falta de apoios
para preparação
dos projetos,
desafios em
encontrar
projetos
bancáves e
prontos para
financiar

3

Enquadramento
regulatório
difícil
Enquadramento
legal e
regulatório
complexo,
extremamente
hostil aos
negócios.
Reformas
necessárias.

4

Assimetria de
informação
Falta de
articulação entre
o perfil de risco
do investidor
com / retorno e
preparação dos
projetos
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O ambiente de investimento em África é promissor

1

Rápido Crescimento Demográfico

2

Alta Taxa de Investimento

3

Trajetória económica ascendente
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A liderar transformação a digital

60% do crescimento da população global
até 2050 virá da África - 1,3 de 2,2 biliões

A taxa de retorno de investimento
estrangeiro é maior na África do que em
qualquer outra região em desenvolvimento
(9,3%) e continua a crescer

O Crescimento Económico de África
continua a demostrar resiliência com
projeções superiores a 4% em 2019,
indicando um crecimento acima do
esperado

África lidera, a nivel mundial, a adoção de
dispositivos móveis, com uma previsão de
crescimento de 40% até 2025, oferecendo
oportunidades económicas inter-sectoriais
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O investimento nos sectores em crescimento de África deverá triplicar
atingindo 3 biliões de dólares

US$ 3 bl
3X

US$ 1 bl

Realizados
2013-17

Projetos em carteira
2018-22
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O Africa Investment Forum mudará a perspectiva de investimentos em
África

Introduzir uma uma forma
totalmente nova de
trabalhar, através de uma
abordagem colaborativa com
parceiros globais

Alterar o panorama do
crescimento em África,
através de plataformas,
ferramentas, e fluxos de
trabalho dedicados

Transformar o avanço de
investimentos em todo o
continente

Acelerar o desenvolvimento
do continente Africano
atraves da rápida
implementação de projetos
bem preparados
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WHAT IS THE AFRICA INVESTMENT FORUM?

O Africa Investment Forum oferece oportunidades únicas e recursos
atrativos para seus membros
O Mercado
Os Dias de Mercado
▪ Promoção de
A Plataforma
investmento
▪ Um espaço digital com
uma base de dados
alargada de projetos
bancáveis, tendo também
disponível vários perfis de
investidores
▪ Um instrumento que vai
selecionar e melhorar os
projetos e monitorizar a
implementação das
regulamentãções
▪ Uma comunidade vibrante
de membros ativos em
diferentes partes do mundo
▪ Um sistema estruturado
que oferece projetos
bancáveis e com risco
reduzido em ambiente
favorável

▪ Envolvimento

▪
▪

Investidores
tradicionais e não
tradicionais incluindo
investidores institucionais
Match-making entre os
investidores e os projetos
Aumentar a
produtividade e
compromisso entre as
autoridades africanas e o
setor privado

Organização anual dos
dias de mercado, juntando
todos os membros da
plataforma a uma
experiência única
▪ Sessões privadas para
acelerar a conclusão de
transações/projetos
▪ Sessões Públicas
focadas nos principais
setores de atividade em
África
▪ Masterclasses e
ferramentas inovadoras
para assegurar o sucesso
do investimento
▪ Investidores com casos
de sucesso
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WHAT IS THE AFRICA INVESTMENT FORUM?

The Africa Investment Forum’s five workstreams will deliver three objectives
Linhas de trabalho

1
2

3
4
5

Objectives

Desenvolvimento de portfolio
▪ Dar visibilidade aos projetos
▪ Seleção dos projetos com base dos critérios
do AIF
Preparação dos projetos
▪ Identificação dos fundos
▪ Harmonização do processo de preparação
dos projetos
Melhoria de Ambiente de Negócios
▪ Acelerar as reformas regulatórias e a sua
consistência
▪ Defesa de esforços para o fortalecimento
institucional
Projetos Bancáveis
▪ Implementação de instrumentos de redução
de risco
▪ Alocação de instrumentos de contragarantia

1

Mobilização de
recursos financeiros

2

Tornar projectos
“bancáveis”

3

Acelerar o fecho
financeiro de projectos
de investimento

Promoção de Investimentos
▪ Atrair investidores não tradicionais
▪ Preparação e partilha de inteligência de
mercado
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WHY SHOULD YOU BE PART OF AFRICA INVESTMENT FORUM?

Ambições da Africa Investment Forum

1,500+
projects
impacted

100+/
US$50 Bn
projects advanced
towards financial
close per annum

US$300
Bn

500+
projects
tracked on
the platform

member’s
assets under
management

1,000+
members from
across the globe

400+
member investors
available to
connect with
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WHY SHOULD YOU BE PART OF THE AFRICA INVESTMENT FORUM?

O Africa Investment Forum reunirá investidores com interesse no
crescimento e desenvolvimento de África
Investidores
 Investidores tradicionais–
IFDs, Bancos Multilaterais,
Bancos Comerciais,
Fundações
 Investidores não
tradicionais– Fundos não
soberanos, Investidores
tradicionais, empresas

Providores de
serviços
 Empresas de engenharia e
de operação e manutenção

Promotores de projetos
 Do privado e público

 Assessoria legal
 Assessoria Financeira
 Estruturação de PPPs

Ambiente de
Negocios
 Órgãos reguladores
 Unidade de
Implementação de
projetos
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The Africa Investment Forum abrange 4 tipos de transações alavancadas
por vários instrumentos financeiros

A Buffalo deals
Projetos
complexos
> US$ 500 M

Projetos
> US$ 500 Ms

Projetos complexos mas com
grande impacto. Levam muito
tempo a serem estruturados,
obter aprovações e
documentação

B Elephant deals

Grandes negócios que exigem
envolvimentos multi-disciplinares
e de partes interessadas para
mover a agulha

C Lion deals
Projetos
US$ 30–500 M

Projetos normais e com
estruturas menos complexas

D Cheetah deals
Deals
< US$30 M

Inclui projetos de pequena
dimensão ex. Mini-grids, offgrids, projetos de agricultura ou
projetos em países de pequena
dimensão.
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Os dias de mercado reunirão patrocinadores dos projetos, mutuários,
financiadores e investidores para acelerar as oportunidades de investimento
em África – 7 a 9 de Novembro 2018, JOANESBURGO, África do Sul
Masterclasses e
conversas de
executivos

Sessões abertas

▪

▪

Discussões abertas
sobre o ambiente de
negócios e mitigação
de riscos com
gestores de fundos.
Demostração de
projetos com casos
de sucesso

▪

Conversas executivas
com investidores,
ministros, presidentes
de bancos
multilaterais e IFDs,
Masterclasses sobre o
impacto do
investimento e gestão
inovadora de carteiras
de projetos

Sessões fechadas

▪

Aceleração de
conclusão de
transações

▪

Discussões fechadas
em boardrooms

▪

Pequeno-almoço com
os parceiros

2018 Dias de Mercado
Sandton Convention Centre,
Jonesburgo,
África do Sul
De 7 a 9 de Novembro
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WHY SHOULD YOU BE PART OF THE AFRICA INVESTMENT FORUM?

Africa Investment Forum dará aos seus membros acesso a oportunidades
únicas
A Plataforma
▪ Parcerias de longo prazo
▪ Acesso a projetos bancáveis e a uma vasta
▪

oportunidade de investimentos em África
Ponto de acesso único para uma plataforma
estruturada que oferece projetos com risco
reduzido e um ambiente propício

O Mercado
▪ Convite a roadshows
▪ Mitigação de riscos e credibilidade de projetos
através de parcerias chaves
▪ Redução de custos de intermediação
▪ Acesso a ferramentas e oportunidades para
acelerar o desenvolvimento de projetos
Dias de mercados
▪ Acesso preferencial a eventos emblemáticos
anuais
▪ Uma oportunidade de networking inigualável para
serviços de promoção de investimento e entrada
no mercado
▪ Sessões de conhecimento e oportunidades de
negociação do projecto
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Fórum de Investimento na África oferece
experiências incríveis para os seus
membros com interesse em investir no
continente
Stella Kilonzo
Senior Director
s.kilonzo@afdb.org
+225 75 75 00 86

Partnerships and Sponsorships
Patrick McGee
Senior Consultant
p.mcgee@afdb.org
+417 88 34 17 13

Deal origination and digital team
Neima Ferreira
Senior Investor Relations
n.ferreira@afdb.org
+225 75 75 00 18

Kolawole Dairo
Senior Investor Relations
k.dairo@afdb.org
+225 75 75 07 64

General enquiries
aif@afdb.org or +225 20 26 59 79
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