C O M É R C I O . I N V E S T I M E N T O S . O P O RT U N I D A D E S .

África Próspera é uma iniciativa do governo dos EUA que visa aumentar substancialmente o
comércio e os investimentos bilaterais entre Estados Unidos e África.
A iniciativa oferece um pacote robusto de serviços e recursos do governo dos EUA para apoiar
empresas e investidores americanos e africanos. Ao juntar empresas dos EUA e de África com novas
oportunidades de comércio e investimento, criamos empregos e impulsionamos o crescimento
económico compartilhado.

O que oferecemos
Ajudamos empresas
americanas e africanas a
fechar negócios

Equipas da África Próspera
nos EUA e em Embaixadas
dos EUA em toda África
estão disponíveis para
ajudá-lo a promover novas
oportunidades de negócios.

Nosso kit de ferramentas
fornece apoio abrangente em
comércio e investimentos

Oferecemos um conjunto de
serviços e recursos aprimorados
a fim de ajudar a executar
negócios e implementar
reformas no ambiente de
negócios.

Tornamos mais fácil do que
nunca o acesso ao apoio do
governo dos EUA

Somos um balcão único —
portanto, não é necessário
recorrer a Washington
para fazer negócios entre
Estados Unidos e África.

Nosso impacto

280+

$22B+

30+ países

Acordos apoiados e
fechados

Valor

Onde negócios já
foram fechados

Nosso trabalho
Pequena empresa americana conquista um grande contrato no Senegal
A empresa Weldy Lamont, de Chicago, conquistou um contrato de extensão da
rede de energia elétrica no valor de 100 mil milhões de dólares no Senegal. Com
um pacote de apoio amplo e de todo o governo, a proposta da Weldy Lamont
derrotou a da Herz Construction, empreendimento conjunto turco-chinês. O
acordo vai fornecer acesso à energia para cerca de 400 mil pessoas em todo o
Senegal e apoiar 500 empregos americanos em 14 estados.

Empresa de tecnologia sediada na Nigéria arrecada 3,6 milhões de dólares
A Field Intelligence, empresa de tecnologia de saúde sediada na Nigéria,
completou uma rodada de investimentos de 3,6 milhões de dólares graças ao
suporte de consultoria de transações da África Próspera através da Agência dos
EUA para o Desenvolvimento Internacional. A Field Intelligence usa software a
fim de ajudar farmácias a prever, gerir e financiar pedidos de medicamentos. Esse
investimento vai financiar a expansão da Shelf Life, plataforma de financiamento
da cadeia logística que ajuda farmácias a administrar seus inventários e armazenar
medicamentos de alta qualidade — inovação muito necessária na sequência da
covid-19.
Mãe exporta manteiga de karité para mais de 1000 filiais da loja Target nos EUA
Eu’genia e Naa-Sakle Akuete, mãe e filha, são líderes na crescente indústria de
manteiga de karité em África. Cerca de 16 milhões de mulheres em 21 nações
africanas trabalham com manteiga de karité, produto natural com grande
demanda nos mercados de alimentos e cosméticos dos EUA. Desde a década
de 1990, Eu’genia e Naa-Sakle têm usado o apoio do governo dos EUA para
construir seu negócio do zero. Este ano, graças a uma doação subsequente da
Fundação dos EUA para o Desenvolvimento Africano, seus hidratantes agora
estão disponíveis nas lojas Target nos Estados Unidos.

Conecte-se connosco através do e-mail prosperafrica@usaid.gov

