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Há tremendas oportunidades de comércio e investimento entre os Estados Unidos e as 
economias em rápido crescimento de África - e o Governo dos EUA está empenhado em 
ajudar empresas e investidores a desbloquear estas oportunidades.

É aqui que entra a Prosper Africa.

A Prosper Africa é uma iniciativa do Governo dos EUA para intensificar o comércio e o 
investimento nos dois sentidos entre os Estados Unidos e a África.  A trabalhar de mãos 
dadas com o sector privado, o Governo dos EUA facilita as transações e concretiza futuras 
oportunidades, ao promover um clima de negócios saudável. Juntamente com o sector 
privado e com parceiros governamentais africanos, estamos a construir novos mercados 
para os produtos americanos, estamos a impulsionar bilhões de dólares de investimento 
em África, e a criar milhares de empregos tanto para trabalhadores africanos como para 
trabalhadores americanos.

Entrega de resultados
Desde o mês de junho de 2019, o Governo dos Estados Unidos apresentou os seguintes resultados:

1100 negócios
fechados entre os Estados Unidos 
e nações africanas

65 mil milhões
de dólares 

49 países
em que o Governo dos EUA 
apoiou para que negócios se 
concretizemem exportações e investimentos 

Estimativa de 

Fornecemos conhecimentos 
do mercado para que 
empresas e investidores em 
toda África e nos Estados 
Unidos possam aprender 
sobre as oportunidades 
económicas disponíveis de 
hoje e as que surgirão 
amanhã.

Proporcionamos uma vasta 
gama de serviços de apoio a 
negócios para ajudar 
empresas e investidores em 
todos os Estados Unidos e no 
continente africano a 
identificar parceiros, 
promover oportunidades, e 
fechar negócios.

Apoiamos empresas e 
investidores na obtenção de 
financiamento através dos 
nossos recursos obtidos 
junto de 17 agências do 
governo dos EUA.

O que proporcionamos

Trabalhamos com Governos 
de todo o Continente 
Africano para criar soluções 
que fortaleçam o clima 
empresarial.



O Nosso Alcance

Principais sectores Países por negócio

107

36

54

32

Tecnologia 
Ambiental

Sector da 
saúde

Aeroespaci
al & Defesa

Energia

$75K - $1M

$1M - $100M

$100M+75

43

36

30

Bens de 
consumo

Distribuição 
& Logística

Agronegócio

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação


