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O Escritório das Nações Unidas do Enviado Especial do Secretário-Geral para os Grandes Lagos 

A criação do Escritório da Organização das Nações Unidas (ONU) do Enviado Especial do Secretário-Geral para os Grandes Lagos (OSESG) representa o 
mais recente esforço da Organização das Nações Unidas para trazer paz e estabilidade à sub-região africana dos Grandes Lagos que tem sido assolado 
por décadas de instabilidade política e conflitos armados, fronteiras porosas e crise humanitária, juntamente com as tensões sobre os recursos naturais 
e outros fatores potencialmente desestabilizadores. Um passo importante nos esforços recentes foi a aprovação, em fevereiro de 2013, de um acordo 
mediado pelas Nações Unidas com o objetivo de estabilizar a República Democrática do Congo e a região. O Quadro de Paz, Segurança e Cooperação 
– assinado por Angola, Burundi, República Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Quênia, Ruanda, África do Sul, 
Sudão do Sul, Sudão, Uganda, Tanzânia e Zâmbia – engloba compromissos a níveis nacional, regional e internacionaL para trazer paz e estabilidade 
ao leste da República Democrática do Congo e da região. O OSESG foi especialmente encarregado para apoiar a implementação deste “Quadro de 
Esperança “. 

A Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos 

A Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (ICGLR) é uma organização inter-governamental dos países da região africana dos 
Grandes Lagos. Sua história de fundação começou em 2000, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas, como afirmado em suas resoluções 
1291 e 1304, apelou para uma Conferência Internacional sobre paz, segurança, democracia e desenvolvimento na região dos Grandes Lagos. Mais 
adiante esse ano, o Secretariado da Conferência Internacional foi criado em Nairobi, no Quênia, sob a égide da Organização das Nações Unidas e 
da União Africana. O Secretariado Executivo da ICGLR comemorou sua inauguração em maio de 2007 na sua sede em Bujumbura, Burundi. Sua 
responsabilidade é coordenar, facilitar, monitorar e, assim, garantir a implementação do pacto, a fim de alcançar a paz, a segurança, a estabilidade 
política e desenvolvimento na região dos Grandes Lagos. A organização é composta por doze Estados membros, a saber: Angola, Burundi, República 
Centro-Africana, República do Congo, República Democrática do Congo, Quênia, Uganda, Ruanda, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia e Zâmbia.

Esta visão geral e histórica do projeto e visão geral do documento faz parte de um conjunto de três volumes de documentos e deve ser lida 
juntamente com “Investir na Região dos Grandes Lagos: Um Resumo de Oportunidades, Volume 1: Promover o Aumento do Investimento do 
Setor Privado na Região dos Grandes Lagos “e” Volume 2: Perfis dos Países da Região dos Grandes Lagos: Quadro dos 13 Signatários de Paz, 
Segurança e Cooperação”.
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Com uma população de aproximadamente 370 milhões de pessoas e um PIB agregado de US $ 1,1 trilhões, dos treze signatários 
do Quadro de Paz, Segurança e Cooperação (PSCF) (ou seja, os 12 Estados membros da Conferência Internacional da Região dos 
Grandes Lagos e da África do Sul ) constituem um mercado atraente, dinâmico e crescente para os investidores interessados em 
investimento direto estrangeiro africano sub-saariano, investimento de capital privado e parcerias público-privada. 

Gráfico 1. Breve Visão Económica da Região dos Grandes Lagos de PSCF
 

Número País População área (Km2) PIB (em USD$) PIB PIB per capita

1 Angola 24,000,000 1,246,700 $131,800,000,000 $127,000,000,000 $5,291

2 Burundi 10,395,931 27,830 $5,750,000,000 $2,676,000,000 $600

3 República Africana Central 5,277,959 622,984 $3,336,000,000 $2,050,000,000 $700

4 República do Congo 4,662,446 342,000 $20,260,000,000 $14,250,000,000 $4,800

5 República Democrática do Congo 77,433,744 2,344,858 $29,390,000,000 $18,560,000,000 $400

6 Quênia 45,010,056 580,367 $79,900,000,000 $45,310,000,000 $1,800

7 Ruanda 12,337,138 26,338 $16,370,000,000 $7,700,000,000 $1,500

8 África do Sul 48,375,645 1,219,090 $595,700,000,000 $353,900,000,000 $11,500

9 Sudão do Sul 11,562,695 644,329 $14,710,000,000 $11,770,000,000 $1,400

10 Sudão 35,482,233 1,861,484 $89,970,000,000 $52,500,000,000 $2,600

11 Tanzânia 49,639,138 947,300 $79,290,000,000 $31,940,000,000 $1,700

12 Uganda 35,918,915 241,038 $54,370,000,000 $22,600,000,000 $1,500

13 Zâmbia 14,638,505 752,618 $25,470,000,000 $22,240,000,000 $1,800

Total 369,822,511 10,829,106 $1,146,316,000,000 $709,496,000,000 $2,815.38

PPP: Compra de Paridade de Poder; OER: Taxa de Câmbio Oficial
Fonte: Compilação do autor, 2014 US CIA Factbook

Especialmente, os estados espandidos da Região dos Grandes Lagos incluem: Angola, Burundi, República Africana Central, 
República do Congo, República Democrática do Congo, Quênia, Ruanda, África do Sul, Sudão do Sul, Sudão, Tanzânia, Uganda e 
Zâmbia. 
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Figura 1. Os signatários do Quadro de Paz, Segurança e 
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Fonte: mapa de compilação do autor

Setores-chave que oferecem excelentes oportunidades de 
investimento do setor privado na região incluem o seguinte: 
agricultura, energia, finanças, infra-estrutura, TIC, mineração e 
turismo. Há sete principais impulsionadores do crescimento 
económico em toda a região que continuam a tornar a região 
atrativa para os investidores: 

1.  Enormes reservas de recursos naturais, 
2. Uma abundância de terras aráveis, água e crescente 

demanda de alimentos, 
3.  Uma população jovem, de classe média, cada vez mais 

estudada, urbana, e de crescimento rápido, 
4.  A expansão dos mercados de exportação, parceiros 

comerciais e parceiros de ajuda no desenvolvimento, 
5.  Uma melhoria do ambiente de governança e de negócios, 
6.  Crescente foco no desenvolvimento de infra-estrutura, 
7.  Globalmente principais retornos sobre o investimento.



Investir na Região dos Grandes Lagos:  Um Resumo de Oportunidades de Investimento 

6
Volume 1 - Promover o Aumento de Investimento do Setor Privado na Região dos Grandes Lagos 

Figura 2. Retorno do Capital Privado Africano 
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Este último fator também ajudou a estimular investimento 
intra-regional acelerado no continente ao longo dos últimos 
cinco anos, a ponto de quase 25 por cento dos projetos 
de FDI/IDE realizados na África subsaariana em 2013 terem 
sido feitos por investidores que já tiveram uma presença 
no continente.Três países, África do Sul, Quênia e Nigéria, 
levaram esta tendência de investimento intra-regional a dois 
deles, Quênia e África do Sul que são encontrados dentro da 
emergente Região dos Grandes Lagos expandida (GLR). O 
investimento por parte de investidores desses países ainda 
foram responsáveis por 60,9 por cento dos postos de trabalho 
a partir de FDI/IED em 2013, assim como 62,3 por cento do 
número total de projetos registrados. Também digno de nota 
foi o fato de que dos 15 melhores destinos do país para o 
FDI/IDE, em 2013, sete foram encontrados estar na região 
expandida dos Grandes Lagos – Ruanda, Zâmbia, Uganda, 
Tanzânia, Angola, Quênia e África do Sul.
 
Setorialmente, as oportunidades que estão surgindo na 
região são bastante diversificadas, mas uma área cada vez 
mais importante de foco é o desejo por parte dos governos 
da região de buscar a participação do setor privado e 
da colaboração em projetos que historicamente seriam 
considerados projetos de “bens públicos” (principalmente 
projetos de infra-estrutura) empreendidos unicamente 
pelos Ministérios das Obras Públicas, bem como iniciativas 
mais inovadoras em áreas como a agricultura, bancos, 
comunicações e energia.
 
Em termos de necessidades de investimento na região, infra-
estrutura, principalmente de infra-estrutura de energia e infra-
estrutura de transporte surgiram como áreas de necessidade 
crítica. Em resposta a isto, existem atualmente uma série de 
projetos de eletrificação hidro-elétricas em andamento, bem 
como projetos de desenvolvimento de linha de transmissão, 
de reabilitação e de expansão em curso para permitir que 
os países da região venham a gerir as suas necessidades 
de energia de forma mais eficaz através da energia de 
conectividade. 

Três importantes projetos portuários relacionados – iniciativa 
do Corredor do Transporte Lamu Porto e Lamu-Sul do Sudão-
Etiópia (Sudão do Sul, Etiópia e Quênia), iniciativa do Corredor 
Norte (Quênia, Uganda, Ruanda), e o Corredor do Lobito 
(Angola, RDC e Zâmbia ) – oferecem milhares de milhões 
de dólares de oportunidades de investimento em multi-
anos, iniciativas multi-sectoriais que tenham sido nomeadas 
projectos prioritários pelos governos envolvidos. Além disso, 
a integração regional centrada em projetos, tais como a 
iniciativa ferroviária do Corredor Sul – ligando por ferrovia 
os países adjacentes aos cursos de água dos Grandes Lagos 
e do projecto de reabilitação Kisumu Porto que visa lançar 
uma iniciativa para desenvolver os portos lacustres na região 
a fim de aumentar a água alternativa de comércio ao longo 
dos lagos e as alternativas de transporte de água melhorado 
também oferecem grandes oportunidades de investimento.

Além disso,existe o Corredor de Transporte Multimodal 
Central que implica a melhoria e modernização de estradas 
entre a Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi e República 
Democrática do Congo. Que é uma parte integral de ligar os 
paises e facilitando  comércio regional  e a fim de melhorar a 
eficiência do transporte na região dos países relacionados.

Dado o crescimento da população e o fato de que a região 
tem milhões de hectares de terras cultiváveis e acesso à 
água excelente para a agricultura,. A agricultura também 
está crescendo na região e é um foco de investidores 
privados e participantes do governo. A agricultura também 
é reconhecida como uma criação de setor de trabalho e 
inúmeras iniciativas estão surgindo para promover o aumento 
da participação das mulheres e dos jovens no setor. Iniciativas 
multilaterais, como o Corredor de Crescimento Agrícola no 
Sul da Tanzânia e do Programa Agri-Parques da RDC também 
está a decolar – com encenados esforços e aspirações para 
atender às necessidades de segurança alimentar na região e 
promover a substituição de importações e, ao mesmo tempo, 
atraindo centenas de milhões de dólares de investimento. 

Investimento de impacto e micro-finanças foram identificados 
como sectores-chave de foco para apoiar a inclusão de mais 
de SME/PME e pequenos operadores titulares e cadeias 
de valor globais que estão surgindo na região. Como tal, o 
próprio setor financeiro tornou-se tanto um catalisador para o 
crescimento económico da região, bem como um destino de 
investimento próprio. 

Além de buscar uma maior conectividade entre os sete países 
sem litoral da região (e para a comunidade global de negócios 
fora), através de ligações ferroviárias, rodoviárias, aéreas e 
marítimas, há também foco significativo na conectividade 
relacionada com as ITIC para garantir que a alta velocidade 
de comunicação digital e de voz entre os países da região 
também seja possível.
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Embora muito tenha sido feito ao longo dos últimos 
quase dois anos desde que o Quadro de Paz, Segurança e 
Cooperação foi assinado, o risco político na região é uma 
preocupação que foi identificado e deve ser mitigado por 
investidores prudentes. Ao longo dos próximos três anos, 
doze dos treze países da região terão eleições presidenciais. 
Além disso, os conflitos étnicos históricos, enquanto 
reduziram em conjunto, ainda têm o potencial de ocorrer 
dadas as taxas inaceitavelmente elevadas de desemprego na 
região e o fato de que, apesar de intensificar os esforços para 
melhorar a governança na região, ainda existem canais ilícitos 
e a procura os minerais ricos e outros recursos naturais (por 
exemplo, madeira) encontrados na região. 

Seguro de risco político, juntamente com responsáveis 
empregando as melhores práticas de investimento (incluindo 
o envolvimento ativo das comunidades locais) foram 
encontrados por empresas da região a ser metodologias de 
mitigação de risco e ferramentas importantes para praticar e 
aderir. 

Além de explorar as oportunidades dinâmicas para o 
investimento do setor privado que estão surgindo na região, 
esta publicação tem como objetivo fornecer a confirmação 
daqueles que já estiveram no chão e continuarão a ter 
oportunidades significativas, lucrativas, e investimentos 
regionalmente benéficos para prosseguir. Além disso, destina-
se a servir como um pouco de uma bússola para que os não 
iniciados orientem-se em relação a recursos, oportunidades 
setoriais, parceiros de negócios futuros de base local e às 
autoridades governamentais-chave que podem ajudá-los a 
desenvolver e perseguir os seus objetivos de investimento na 
região dos Grandes Lagos.
 
Atualmente, a África, juntamente com a Ásia, é considerada 
como um dos principais mercados de fusão do mundo, e 
dentro deste mercado, a região dos Grandes Lagos, está 
emergindo como um dos principais destinos de investimento, 
devido aos seus mercados relativamente inexplorados. Altos 
riscos estão a oferecer alta recompensa aos investidores na 
região – e sem dúvida ao continente – afirmaram que para 
aqueles com operações no terreno, o continente, e a GLR, são 
as regiões mais atraentes de investimento no horizonte. 

Acrescentando, além de fornecer uma visão geral do setor 
dos sete setores mencionados acima, e os perfis dos treze 
países da Região dos Grandes Lagos, esta publicação 
também fornece retratos de projetos ilustrativos selecionados 
para sugerir os tipos de oportunidades que existem na 
região. Além disso, um importante componente de apoio 
desta publicação envolve a provisão no final do guia de 
selecionado, o setor privado regional e recursos do governo 
que foram identificados por causa do envolvimento 
estratégico do seu trabalho de manutenção da paz, o apoio à 

integração regional, trabalho setorial, papel do financiamento 
e / ou papel de promoção de investimentos.
 
Com a publicação deste guia e a convocação de uma 
conferência para promover o investimento do setor privado 
na região dos Grandes Lagos, espera-se que o aumento da 
exposição e promoção de oportunidades de investimento 
na região ajudem a estimular o desenvolvimento económico, 
criar oportunidades da cadeia de valor para as SMEs/PME, 
absorver o número crescente de jovens licenciados na região 
e ajudar aqueles que trabalham diligentemente para forjar 
o aumento de paz, segurança e cooperação na região para 
atingir seus objetivos.



A Região dos Grandes Lagos Africana é uma região 
economicamente emergente, constituída pelos 12 estados 
membros da Conferência Internacional da Região dos Grandes 
Lagos e da África do Sul, que são todos os signatários do 
Quadro de Paz, Segurança e Cooperação Framework (PSCF) 
20131. Com uma população total de 370 milhões de pessoas 
(mais ou menos o mesmo tamanho que os Estados Unidos 
da América) e um PIB agregado de mais de US $ 1 trilhão, 
a região representa um mercado de consumo, comércio e 
investimento atraente. 

Gráfico 2. Breve Visão Económica da Região dos Grandes 
Lagos de PSCF

 

Número País População área (Km2) PIB (em USD$) PIB PIB per capita

1 Angola 24,000,000 1,246,700 $131,800,000,000 $127,000,000,000 $5,291

2 Burundi 10,395,931 27,830 $5,750,000,000 $2,676,000,000 $600

3 República Africana Central 5,277,959 622,984 $3,336,000,000 $2,050,000,000 $700

4 República do Congo 4,662,446 342,000 $20,260,000,000 $14,250,000,000 $4,800

5 República Democrática do Congo 77,433,744 2,344,858 $29,390,000,000 $18,560,000,000 $400

6 Quênia 45,010,056 580,367 $79,900,000,000 $45,310,000,000 $1,800

7 Ruanda 12,337,138 26,338 $16,370,000,000 $7,700,000,000 $1,500

8 África do Sul 48,375,645 1,219,090 $595,700,000,000 $353,900,000,000 $11,500

9 Sudão do Sul 11,562,695 644,329 $14,710,000,000 $11,770,000,000 $1,400

10 Sudão 35,482,233 1,861,484 $89,970,000,000 $52,500,000,000 $2,600

11 Tanzânia 49,639,138 947,300 $79,290,000,000 $31,940,000,000 $1,700

12 Uganda 35,918,915 241,038 $54,370,000,000 $22,600,000,000 $1,500

13 Zâmbia 14,638,505 752,618 $25,470,000,000 $22,240,000,000 $1,800

Total 369,822,511 10,829,106 $1,146,316,000,000 $709,496,000,000 $2,815.38

PPP: Compra de Paridade de Poder; OER: Taxa de Câmbio Oficial
Fonte: Compilação do autor, 2014 US CIA Factbook

Capítulo 1. 

Mercado: Uma 
Visão Geral 
da Região dos 
Grandes Lagos 

Figura 3. Os Grandes Lagos
Tamanho do maior ao menor 
•	 Lago	Vitória	
•	 Lago	Tanganica	
•	 Lago	Malawi
•	 Lago	Turkana
•	 Lago	Alberto
•	 Lago	Rukwa
•	 Lago	Mweru
•	 Lago	Kivu
•	 Lago	Eduardo

A Lenda dos Grandes Lagos 
A – Alberto
Y – Kyoga
E – Eduardo
K – Kivu
V – Vitória
T – Tanganica
M – Malawi

Fonte: Wikipedia 

A

E

K

T

M

Y

V

Investir na Região dos Grandes Lagos:  Um Resumo de Oportunidades de Investimento 

8
Volume 1 - Promover o Aumento de Investimento do Setor Privado na Região dos Grandes Lagos 



Geograficamente, a “região dos Grandes Lagos” Africana 
recebe o seu nome do fato de que ela envolve uma série de 
lagos na África Oriental e Central que estão dentro e ao redor 
do Vale do Rift Africano Oriental. Estes “Grandes Lagos” estão 
divididos entre três bacias hidrográficas diferentes (bacias 
hidrográficas) e incluem o Lago Tanganyika, Lago Victoria, 
Lago Albert, e Lago Edward. Outros lagos que completam o 
sistema incluem o Lago Kivu, Lago Turkana, Lago Rukwa, Lago 
Malawi e Lago Mweru. 

Para muitas instituições que investem e apoiam o 
desenvolvimento na região dos Grandes Lagos, os países-
chave de foco em torno da RDC estão Burundi, Ruanda, 
Tanzânia e Uganda. Além deste grupo de países, existem 
outros países contíguas a DRC-de Angola, República Africana 
Central, República do Congo, Sudão do Sul e Zâmbia. Nos 
arredores da região, há os países logísticos / porto estratégico 
do Quênia, Sudão e do signatário de PSC, e companheiro 
estado membro da Comunidade de Desenvolvimento 
do Sul Africano, da África do Sul – a longa negociação da 
manutenção da paz e económica exercem influência na 
região. 

Figura 4. Os signatários do Quadro de Paz, Segurança e 
Cooperação 
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1 Sudão
2 Sudão do Sul
3 República Africana Central 
4 Uganda
5 Ruanda
6 Burundi
7 Quênia
8 Tanzânia
9 República Democrática do Congo 
10 República do Congo 
11 Angola
12 Zâmbia
13 África do Sul

Fonte: mapa de compilação do autor

Enquanto estas oportunidades de investimento de perfil 
de Resumo de Oportunidades de Investimento na região, 
como a sua missão é promover o investimento que promova 
a integração regional e cooperação económica entre a 
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos 

(CIRGL) dos 12 membros e da África do Sul – a publicação 
promove o investimento em círculos concêntricos para fora da 
República Democrática do Congo. 

Figura 5. A RDC e os Países da Região dos Grandes 
Lagos

República 
Democrática do 

Congo
Ru

an
da

, Burndi, Tanzânia, Uganda

An
go

la,

 CAR, Congo, Sudão do Sul, Zâm
bia

Quênia, África do Sul, Sudão

Fonte: Análise do autor 

Tanzânia (Dar es Salaam) e Quênia (Mombaça) são os países 
de acesso aos portos principais para a maioria dos países da 
região, e estrategicamente importantes como seis dos treze 
países membros de PSC (Burundi, República Centro Africano, 
Ruanda, Sudão do Sul, Uganda e Zâmbia) são estados sem 
litoral. Os Grandes Lagos, no entanto, fornecem algumas 
pistas de transporte de água para Burundi, Ruanda, Uganda e 
Zâmbia. O rio Congo, na República Democrática do Congo, é 
também um importante corredor de transporte de água na 
região. 

Embora os países costeiros com portos, Angola, Congo e 
República Democrática do Congo, têm relativamente pouca 
infra-estrutura de transporte no interior do seu país. De fato, 
um dos principais desafios e áreas atuais de foco entre todos 
os estados membros de CIRGL (ou seja, em todos os países da 
região, com exceção da África do Sul) é o desenvolvimento de 
infra-estrutura de transporte inter-regional, particularmente 
desenvolvimento de estradas e ferrovias. 

Nove dos treze países da região têm bolsas de valores, 
apesar de poupar no mercado da Bolsa de Joanesburgo 
(Johannesburg Stock Exchange) (400 empresas, 998,000 
milhões dólares de capitalização de mercado), eles são 
relativamente pequenos. Oito dos signatários têm avaliação 
de crédito soberano (todos, exceto para Burundi, RCA, Sudão 
do Sul, Sudão e Tanzânia) e dez foram designados Unidades 
de Parceria Público-Privado no governo (todos, exceto RCA, 
Congo e Sudão do Sul). 

De nota em termos de capacidade de mobilização de 
recursos internos, um número de países da região (Quênia, 
África do Sul, Uganda e Sudão) também recebeu fluxos 
significativos de trabalhadores migrantes e dos membros das 
diásporas de seus respectivos países.
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Gráfico 3. Remessas 
 

Países 2009 2010 2011 2012

Angola 162,359 17,972,037 204,751,000 45,000,000

Burundi 28,232,148 34,498,930 45,463,177 46,433,649

CAR - - - -

Congo - - - -

RDC 19,500,000 15,700,000 114,600,000 12,199,488

Quênia 631,460,883 685,757,272 934,149,203 1,213,552,387

Ruanda 92,617,967 106,467,379 174,255,508 182,405,277

África do Sul 862,051,631 1,069,571,381 1,158,421,806 1,084,655,276

Sudão do Sul - - - -

Sudão 2,135,313,455 1,100,122,399 441,931,224 401,482,587

Tanzânia 39,827,094 55,030,882 78,387,435 67,383,205

Uganda 781,097,319 770,789,132 816,231,811 732,841,523

Zâmbia 41,260,000 43,700,000 46,300,000 72,864,000

Fonte: compilação do autor, Banco Mundial 

A região inclui também os quatro mais rápidos (Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa e Luanda), e oito dos vinte melhores, mais 
rápido crescimento das cidades africanas como projetado pelo ONU-Habitat ao longo dos próximos 11 anos. Destaca-se o fato 
de que Dar es Salaam, Nairobi, Kinshasa e Luanda também estão entre as cidades que mais crescem no mundo. 

Gráfico 4. Crescimento das cidades africanas 
 

City Country 2005 2010 2015 2020 2025 2010-2015

Dar es Salaam Tanzânia 2,680 3,349 4,153 5,103 6,202 85,2

Nairobi Quênia 2,814 3,523 4,303 5,192 6,246 77,3

Kinshasa RDC 7,106 8,754 10,688 12,788 15,041 71,8

Luanda Angola 3,533 4,772 6,013 7,080 8,077 69,3

Ekurhuleni África do Sul 2,824 3,202 3,380 3,497 3,614 12,9

Durban África do Sul 2,638 2,879 3,026 3,133 3,241 12,6

Johannesburg África do Sul 3,263 3,670 3,867 3,996 4,127 12,5

Cape Town África do Sul 3,091 3,405 3,579 3,701 3,824 12,3

Fonte: Programa de Assentamento Humano da ONU

Comparativamente, as maiores economias da região são a África do Sul, Angola, Sudão, Quênia e Tanzânia, com a África do Sul, 
República Democrática do Congo e Zâmbia constituindo os principais países mineradores, a África do Sul, Quênia, Tanzânia e 
Zâmbia que constituem os principais países na agricultura e no agronegócio, a Angola, República do Congo, Sudão do Sul e 
Sudão sendo os principais países produtores de petróleo. 
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Gráfico 5. Capacidade Económica Comparativa da 
Região dos Grandes Lagos 

Países Sem 
Litoral

Porto(s) Bolsa de Valores (2012) Notação de 
Crédito (S&P) 

Nível de FDI 
(USD bilhões 

em 2012) 

Unidade de PPP 

Angola Não Port Luanda, Port Lobito, 
Port Namibe 

Não BB- Stable 1.937 The Ministerial Commission 
for Evaluation of Public-Private 
Partnerships 

Burundi Sim Port Bujumbura Não Não 0.009 Ministry of Good Governance 
and Privatization 

CAR Sim Nenhum Member of BVMAC* Não 0.619 Não 

Congo Não Port Pointe Noire Member of BVMAC* B+ Stable 21.012 Não 

RDC Não Port Matadi, Port Boma, 
Port Banana 

Não B- Stable 4.488 DRC Investment Promotion 
Agency 

Quênia Não Port Mombasa, Port 
Lamu, Port Malindi 

Nairobi Securities Exchange; 
MC: $15.9 billion; NoC: 60 

B+ Stable 2.876 Ministério das Finanças 

Ruanda Sim Nenhum Rwanda Stock Exchange; MC: 
$2.05 billion (2013); NoC: 5 

B Stable 0.743 Ministry of Public Works 

África do Sul Não Port Durban, Port Cape 
Town, Port Elizabeth, 
Port Richards Bay 

Johannesburg Stock Exchange, 
MC: $998.34 billion; NoC: 400 

BBB+ Stable 138.964 The South African National 
Treasury 

Sudão do 
Sul 

Sim Nenhum Não Não - Não 

Sudao Não Port Sudan, Port Digna Khartoum Stock Exchange; MC: 
$2.2 billion; NoC: 59 

Não - Ministry of Investment 

Tanzânia Não Port Dar es Salaam, Port 
Tanga, Port Mtwara 

Dar es Salaam Stock Exchange; 
MC: $8.4 billion; NoC: 17 

Não 9.278 Ministry of Finance 

Uganda Sim Port Bell Uganda Securities Exchange; 
MC: $5.88 billion; NoC: 15 

B Stable 6.47 Ministry of Finance, Planning, 
and Economic Development 

Zambia Sim Nenhum Lusaka Stock Exchange; MC: 
$9.4 billion; NoC: 20 

B+ Stable 10.927 Ministry of Finance and Nation 

Fontes: www.worldportsource.com; Estado de Africano Mercado de Ações, de 2013; 
www.standardandpoors.com; UNCTAD 
Legenda: NoC = número de empresas; MC = Capitalização de Mercado; BVMAC = Bourse 
des Valeurs Mobilières de l’Afrique Centrale 

Todos os países da região dos Grandes Lagos estão focados 
em alcançar uma maior integração regional por meio de 
um número de comunidades económicas regionais que se 
cruzam os treze estados. A Comunidade do Leste Africano 
(EAC), constituída por Burundi, Quênia, Ruanda, Tanzânia 
e Uganda compreende, sem dúvida, as oito comunidades 
económicas regionais mais próximas que se sobrepõem 
com a Região dos Grandes Lagos. No entanto, o Mercado 
Comum da África Oriental e Austral (COMESA – 7 GLR Estados-
Membros), a Comunidade Económica dos Estados da África 
Central (CEEAC – 5 GLR Estados-Membros), a Comunidade 
para o Desenvolvimento da África Austral (SADC – 5 GLR 
Estados membros) e do Agência Intergovernamental para o 
Desenvolvimento (IGAD – 4 GLR estados membros) também 
são conectores muito importantes dentro da região e todos 
têm os mandatos de promover a integração regional dos 
“Grandes Lagos”. Além disso, como essas comunidades 
económicas regionais se sobrepõem, há o potencial que se 
procura racionalizar suas estruturas para a criação de 

organismos integrados ainda maiores. O desenvolvimento em 
curso da Área Tripartida de Livre Comércio da EAC, COMESA e 
SADC apresenta tal exemplo.2

Originalmente estabelecida em 1976 e depois reconstituída 
em 2007, a Comunidade Económica dos Grandes Lagos (ECGl) 
ou CEPGL (Communauté économique des Pays des Grandes 
Lagos), é também uma importante organização sub-regional 
no processo de paz na região dos Grandes Lagos, como seus 
membros incluem Burundi, República Democrática do Congo 
e Ruanda. 
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Gráfico 6. Comunidades Económicas Regionais na Região dos Grandes Lagos 
 

City CEMAC CEPGL CEN-SAD COMESA EAC ECCAS IGAD SADC

Angola

Burundi

CAR

Congo

RDC 

Quênia

Ruanda

África do Sul

Sudão do Sul

Sudão 

Tanzânia

Uganda

Zâmbia 

Fonte: Compilação do autor 

Gráfico 7. Recursos, Mercados, Juventude

Agricultura Mineração Petróleo e Gás Turismo Infra-estrutura Mercados de exportação Idade média /% 
abaixo de 24 anos

A
ng

ol
a Bananas, Cana De Açúcar, Café, Sisal, 

Milho, Mandioca 
Tabaco, Legumes, Banana 
(Plantain), Pecuária, Peixe, 
Produtos Florestais 

Diamantes, Minério De Ferro, 
Fosfatos, Cobre 

Feldspato, Ouro, Bauxita, 
Urânio

Petróleo corresponde a 
46% do PIB, 
95% das exportações 

Sim- foco emergente no 
turismo doméstico, praias, 
turismo ecológico 

Corredor- 
ferroviário Lobito 

Petróleo cru, diamantes, produtos 
petrolíferos refinados, café, madeira

China – 46,3%, Portugal- 19,5%, EUA – 7,7%, África do Sul – 
7,1%, Brasil – 5,9% 

17.9/ 63.7% 

Bu
ru

nd
i A agricultura é responsável por 30% 

do PIB, Café, Chá, Algodão, Sorgo, 
Peixe 

Milho, Batata-Doce, Bananas, 
Mandioca, Carne De Gado, 
Laticíneos 

Níquel, Urânio, Cobalto, Cobre, 
Platina, Vanadium 

Ouro, Lata, Tungsten, Calcário, 
Caulim, Terra Rara, Óxidos 

Emergentes, a necessidade de 
hotéis, desenvolvimento frente 
ao lago 

Café, chá, açúcar, algodão, couros Suíça – 23,9%, Reino Unido – 12,9%, Bélgica – 7,4%, 
Paquistão – 7,4%, RDC – 7,4%, Uganda – 5,6%, Alemanha – 
5,2%, China – 4,9%, Egito – 4,7% 

17/ 65.0%

RC
A

A agricultura é responsável por 
56,6% do PIB, Algodão, Café 

Tabaco, Mandioca, Inhame, Millet, 
Milho, Bananas, Madeira 

Ouro, Diamantes, Ferro, Urânio A exploração de petróleo 
perto de Chad fronteira 
em andamento 

Diamantes, madeira, algodão, café Bélgica – 31,7%, China – 27,9%, RDC – 7,8%, Indonésia – 
5,2%, França – 4,5% 

19.4/ 60.7%

Co
ng

o Mandioca, Açúcar, Arroz, Milho, 
Amendoim 

Legumes, Café, Cacau, Óleo De 
Palmeira, Produtos Florestais 

Minério De Ferro, Ouro, 
Manganês 

petróleo e gás, indústria = 
73,9% do PIB 

Emergentes, eco-turismo Petróleo, madeira serrada, madeira, 
açúcar, cacau, café, diamantes 

China – 39%, EUA – 13%, França – 9,5%, Austrália – 8,8%, 
Holanda – 6,8%, Espanha – 5,3%, Índia – 5,2 

19.8/ 58.8%

D
RC

Agricultura = 44,3% do PIB, Café, 
Açúcar, Óleo De Palmeira, Borracha, 
Chá 

Algodão, Bananas, Plátanos, 
Amendoim, Tubérculos, Milho, 
Frutas, Madeira 

Cobre, Cobalto, Ouro, Diamantes, 
Coltan, Zinco, Lata, Tungsten 

Urânio, Prata, Tântalo, Carvão, 
Nióbio, Manganês, 

Óleo Sim – Morilas, Eco-Turismo Diamantes, Cobre, Ouro, Cobalto, 
Madeira Produtos, Petróleo Bruto, 
Café, 

China – 54,3%, Zâmbia – 22,6%, Bélgica – 5,7% 17.9/ 64.5%

Q
uê

ni
a A Agricultura É Responsável Por 

29,3% Do Pib, Chá, Café, Milho, 
Carne De Porco 

Trigo, Cana De Açúcar, Frutas, 
Legumes, Laticíneos, Carne De 
Gado, Peixe, Aves 

Calcário, Pedras Preciosas, Zinco, 
Gesso, Diatomita 

Produtos Petrolíferos 
Refinados 

Sim – 
Eco Turismo 
resorts de praia 

Kisumu Porto Mar 
LAPSSET 

Chá, Horticultura Produtos, Café, 
Derivados De Petróleo, Peixe, 
Cimento 

Uganda – 10,3%, Tanzânia – 10%, Países Baixos – 7,7%, 
Reino Unido – 7,2%, EUA – 6,3%, Egito – 4,8%, RDC – 4,4% 

17.9/ 60.8%

Ru
an

da
 90% da população ocupada com a 

agricultura,, Conta com 31,9% do PIB 
Bananas, Feijões, Sorgo, Batatas, 
Pecuária, Café, Chá 

Coltan, Cassiterita Sim – Eco turismo Café, Chá, Oculta, Minério De 
Estanho 

Quênia – 30,5%, RDC – 12,2%, China – 12,1%, Malásia – 
10,7%, EUA – 5,8%, Suazilândia – 4,9% 

18.7/ 61.0%

Á
fri

ca
 

do
 S

ul
 Milho, Trigo, Cana De Açúcar, Frutas, 

Legumes 
Produtor No.1 Do Mundo De 
Platina, Ouro, Cromo, Também 
Carvão 

Minério De Ferro, Níquel, Lata, 
Urânio, Gemas De Diamantes, 
Fosfatos 

Sim – Eco Turismo, resorts de 
praia, MICE 

Ouro, Diamante, Platina, Outros 
Metais, Máquinas, Equipamento 

China – 11,8%, Alemanha – 10,1%, Arábia Saudita – 7,7%, 
EUA – 7,4%, Japão – 4,6%, Índia – 4,5% 

17.9/ 48.5%

Su
dã

o 
do

 S
ul

 Sorgo, Milho, Arroz, Painço, Trigo, 
Goma Arábica, Amendoim 

Frutas, Batata-Doce, Algodão, 
Mandioca, Sementes De 
Gergelim, Gado, Ovelha 

Ouro Diamantes Calcário, Cobre, 
Minério De Cromo 

Tungsten, Zinco, Prata Óleo LAPSSET óleo China – 72%, Japão – 21% 16.8/ 65.7%

Su
dã

o 

A Agricultura É Responsável Por 80% 
Da Força De Trabalho, Goma De 
Algodão Árabe, Amendoim
Sorgo, Painço 

Trigo, Cana De Açúcar, Mandioca, 
Frutas, Batata Doce, Sementes De 
Gergelim, Pecuária 

Ouro, Pequenas Reservas De 
Minério De Ferro De Cobre, 
Minério De Cromo, Zinco, 
Tungsten 

Mica, Prata, Petróleo Bruto Ouro, Petróleo E Produtos 
Petrolíferos, Algodão, Gergelim, 
Pecuária, Amendoim, Goma Arábica, 
Açúcar 

Emirados Árabes Unidos – 63,2%, Arábia Saudita – 9,2%, 
Etiópia – 5,3%, 

19/ 61.1%

Ta
nz

ân
ia

 Café, Sisal, Chá, Algodão, Castanha 
De Caju, Tabaco, Cravo Da Índia 

Milho, Trigo, Mandioca, Bananas, 
Frutas, Legumes, Pecuária 

Lata
Fosfatos, Minério De Ferro, 
Diamantes, Gemas, Ouro 

Petróleo Bruto, Gás, Sim – Eco Turismo, Resorts 
Na Praia, 

Ouro, Café, Castanha De Caju, 
Fabricantes, Algodão 

Índia – 15,2%, China – 11,1%, Japão – 6,2%, Alemanha – 
5,1%, Emirados Árabes Unidos – 4,8%, 

17.4/ 64.1%

U
ga

nd
a A agricultura é responsável por 

80% da força de trabalho, Café, Chá, 
Algodão, Tabaco, Mandioca, Peixe 

Batatas, Milho, Painço, Pulsos, 
Flores De Corte, Carne De Gado, 
Carne De Cabra, Laticíneos, Aves 

Pequenos Depósitos De Cobre,, 
Ouro, Cobalto, Calcário 

Petróleo Recentemente 
Descoberto 

Café, Peixe, Chá, Algodão, Flores, 
Hortícolas Produtos, Ouro 

Quênia – 12,3%, Ruanda – 10,3%, Emirados Árabes Unidos 
– 10,2%, RDC – 9,4%, Países Baixos – 6,1%, Alemanha – 
5,6%, Itália – 4,4% 

15.5/ 69.9%

Zâ
m

bi
a 

Milho, Sorgo, Arroz, Amendoim, 
Sementes De Girassol, Legumes 

Flores, Tabaco, Algodão, Cana De 
Açúcar, Mandioca, Café, Gado 

Cobre, responde a 70% das 
receitas de exportação 

Eco turismo Sim- Cobre, Cobalto, Eletricidade, Tabaco, 
Flores, Algodão, Minério, Laticíneos, 
Produtos Comestíveis, Fio De Cobre, 
Açúcar, Mel Natural 

China – 43,4%, África do Sul – 7,2%, RDC – 6,7%, Coreia do 
Sul – 5,4%, Índia – 4,7%, Emirados Árabes Unidos – 4,3%, 
Egito – 4,1%, 

16.7%/ 66.2%

Fonte: Compilação do autor, CIA Factbook 2014

Investir na Região dos Grandes Lagos:  Um Resumo de Oportunidades de Investimento 

12
Volume 1 - Promover o Aumento de Investimento do Setor Privado na Região dos Grandes Lagos 



Gráfico 7. Recursos, Mercados, Juventude

Agricultura Mineração Petróleo e Gás Turismo Infra-estrutura Mercados de exportação Idade média /% 
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China – 11,8%, Alemanha – 10,1%, Arábia Saudita – 7,7%, 
EUA – 7,4%, Japão – 4,6%, Índia – 4,5% 
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Frutas, Batata-Doce, Algodão, 
Mandioca, Sementes De 
Gergelim, Gado, Ovelha 

Ouro Diamantes Calcário, Cobre, 
Minério De Cromo 

Tungsten, Zinco, Prata Óleo LAPSSET óleo China – 72%, Japão – 21% 16.8/ 65.7%
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A Agricultura É Responsável Por 80% 
Da Força De Trabalho, Goma De 
Algodão Árabe, Amendoim
Sorgo, Painço 

Trigo, Cana De Açúcar, Mandioca, 
Frutas, Batata Doce, Sementes De 
Gergelim, Pecuária 

Ouro, Pequenas Reservas De 
Minério De Ferro De Cobre, 
Minério De Cromo, Zinco, 
Tungsten 

Mica, Prata, Petróleo Bruto Ouro, Petróleo E Produtos 
Petrolíferos, Algodão, Gergelim, 
Pecuária, Amendoim, Goma Arábica, 
Açúcar 

Emirados Árabes Unidos – 63,2%, Arábia Saudita – 9,2%, 
Etiópia – 5,3%, 

19/ 61.1%
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ia

 Café, Sisal, Chá, Algodão, Castanha 
De Caju, Tabaco, Cravo Da Índia 

Milho, Trigo, Mandioca, Bananas, 
Frutas, Legumes, Pecuária 

Lata
Fosfatos, Minério De Ferro, 
Diamantes, Gemas, Ouro 

Petróleo Bruto, Gás, Sim – Eco Turismo, Resorts 
Na Praia, 

Ouro, Café, Castanha De Caju, 
Fabricantes, Algodão 

Índia – 15,2%, China – 11,1%, Japão – 6,2%, Alemanha – 
5,1%, Emirados Árabes Unidos – 4,8%, 

17.4/ 64.1%

U
ga

nd
a A agricultura é responsável por 

80% da força de trabalho, Café, Chá, 
Algodão, Tabaco, Mandioca, Peixe 

Batatas, Milho, Painço, Pulsos, 
Flores De Corte, Carne De Gado, 
Carne De Cabra, Laticíneos, Aves 

Pequenos Depósitos De Cobre,, 
Ouro, Cobalto, Calcário 

Petróleo Recentemente 
Descoberto 

Café, Peixe, Chá, Algodão, Flores, 
Hortícolas Produtos, Ouro 

Quênia – 12,3%, Ruanda – 10,3%, Emirados Árabes Unidos 
– 10,2%, RDC – 9,4%, Países Baixos – 6,1%, Alemanha – 
5,6%, Itália – 4,4% 

15.5/ 69.9%

Zâ
m

bi
a 

Milho, Sorgo, Arroz, Amendoim, 
Sementes De Girassol, Legumes 

Flores, Tabaco, Algodão, Cana De 
Açúcar, Mandioca, Café, Gado 

Cobre, responde a 70% das 
receitas de exportação 

Eco turismo Sim- Cobre, Cobalto, Eletricidade, Tabaco, 
Flores, Algodão, Minério, Laticíneos, 
Produtos Comestíveis, Fio De Cobre, 
Açúcar, Mel Natural 

China – 43,4%, África do Sul – 7,2%, RDC – 6,7%, Coreia do 
Sul – 5,4%, Índia – 4,7%, Emirados Árabes Unidos – 4,3%, 
Egito – 4,1%, 

16.7%/ 66.2%

Fonte: Compilação do autor, CIA Factbook 2014

Coletivamente, os países da região constituem uma região 
muito rica em termos de recursos naturais (minerais e 
petróleo e gás), terra arável para a agricultura, abundância de 
água para irrigação e geração de energia, destinos turísticos 
e uma população jovem e crescente força de trabalho. 
Geralmente, grandes desafios em uma série de países da 
região ainda incluem a existência de má infra-estrutura de 
transportes (estradas asfaltadas e em particular sistemas 
de ferrovia de bitola padrão), eletrificação inadequada, 
postos de fronteira ineficientes e mercados que não são 
adequadamente inclusivos para criar oportunidades de 
expansão da cadeia de valores e de emprego para a força de 
trabalho potencial e classe de SME. 

Investir na Região dos Grandes Lagos:  Um Resumo de Oportunidades de Investimento 

13
Volume 1 - Promover o Aumento de Investimento do Setor Privado na Região dos Grandes Lagos 



Ao longo da última década, a África tem emergido como uma 
das regiões económicas do mundo que mais crescem. Uma 
série de catalisadores para este crescimento tem sido países 
encontrados dentro da região dos Grandes Lagos, incluindo 
Angola, Ruanda, Tanzânia, Congo e Zâmbia. Ao explorar o 
caso de negócios para investimento na região dos Grandes 
Lagos, é importante lembrar este cenário de crescimento 
económico continental agregado. 

Gráfico 8. Economias em rápido crescimento da áfrica
2001-20101 2011-20152

Angola 11.1 China 9.5

China 10.5 Índia 8.2

Mianmar 10.3 Etiópia 8.1

Nigéria 8.9 Mozambique 7.7

Ethiopia 8.4 Tanzânia 7.2

Cazaquistão 8.2 Vietnã 7.2

Chade 7.9 Congo 7.0

Moçambique 7.9 Gana 7.0

Camboja 7.7 Zâmbia 6.9

Ruanda 7.6 Nigéria 6.8

Fonte: the Economist; IMF

Figura 6. Crescimento do PIB, Médua annual não 
ponderada, % 

Paises africanos
Paises asiáticos

Crescimento do PIB, Média annual não ponderada, %

* Excluindo paises com uma população inferior a 10 milhões
O Iraque e no Afeganistão estimativa 12010 2Fore
Fonte: the Economist; IMF

Na região dos Grandes Lagos, especificamente, o crescimento 
económico, investimento e oportunidade de negócio têm 
sido impulsionados por sete pilares fundamentais: 

1) Coluna 1: Enormes Reservas de Recursos 
Naturais 

No coração da região dos Grandes Lagos está o gigante 
económico adormecido, a República Democrática do 
Congo. Com mais de 70 milhões de habitantes e uma área 
geográfica maior do que toda a Europa Ocidental combinada, 
a República Democrática do Congo oferece um solo rico e 
milhares de hectares de terra arável. Dadas as suas grandes 
reservas de recursos minerais, o país também tem sido 

Capítulo 2. 

Porquê investir 
na Região dos 
Grandes Lagos? 
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citado como um “escândalo geológico”. Cobre, cobalto, ouro, 
diamantes, coltan, zinco, estanho, tungstênio, urânio, prata, 
carvão, nióbio e manganês estão entre os recursos minerais 
encontrados na RDC. No entanto, a RDC não é a única usina 
de mineração na região, como Zâmbia (cobre), Tanzânia (ouro, 
estanho, fosfato, diamantes, ferro e pedras preciosas) e Angola 
(diamantes, cobre, minério de ferro, bauxita, urânio e fosfato) 
também são dotados de significativas reservas minerais. 

Além dessas nações, o país com a maior e mais sofisticados 
base de ativos minerais no continente, a África do Sul, 
também faz parte da Região dos Grandes Lagos, ampliada e 
já integrada em uma série de cadeias globais de valor como 
um fornecedor de recursos minerais. Além disso, a África 
do Sul também se tornou um importante fornecedor de 
tecnologias melhores do tipo (best-of-breed) no setor global 
de mineração, dados os produtos inovadores que têm sido 
desenvolvidos no país ao longo dos anos.

Figura 7. As Ações da áfrica do Sul de Recursos Minerais 
Globais

Source: USGS.CoM/DMR 

Uma figura dos recursos minerais da concentração da África 
na região dos Grandes Lagos mostra que petróleo, ouro, 
diamantes, ferro, cobre, cobalto, manganês e urânio estão 
entre os minerais muito valiosos encontrados na região. 

Figura 8. Riqueza Mineral na Região dos Grandes Lagos  

French-speaking

Portuguese-speaking

English-speaking

Fonte: http://www.grida.no/publications/rr/gorilla 

O rápido crescimento da demanda por esses recursos, 
especialmente da China e da Índia, tem levado a um 
crescimento explosivo do comércio global de commodities 
que têm beneficiado a África em geral, e muitos dos países 
da região dos Grandes Lagos, especificamente. Além disso, 
a demanda por recursos minerais ainda menos conhecidos 
como o coltan, a partir do qual se extrai o tântalo, para fazer 
condensadores de tântalo para equipamentos eletrônicos, 
como telefones celulares, aparelhos de DVD, sistemas de 
vídeo game e computadores, também está dirigindo o 
interesse em oportunidades de investimento de mineração 
da região. 

Além da riqueza mineral da região, os países que se 
enquadram dentro da África Central (ele República Centro 
Africano, República do Congo ea República Democrática 
do Congo) também englobam a floresta Africana Tropical, 
que inclui 18 por cento do total mundial e cobre mais de 
3,6 milhões de quilômetros quadrados de terra na África 
Ocidental, Oriental e África Central. 74 por cento desta floresta 
ou 2,69 milhões de quilómetros quadrados (74 por cento) é 
encontrado na África Central. 

2) Uma abundância de terras aráveis e a 
crescente demanda de alimentos

O continente africano tem 733 milhões de hectares de terra 
arável ou 27,4 por cento do total do mundo, em comparação 
com 628 milhões de hectares na Ásia e 570 milhões de 
hectares na América Latina. A agricultura na África é, assim, 
um dos principais contribuintes para as economias da maioria 
dos países do continente, que representam mais de 25 por 
cento do seu PIB e emprega cerca de 70 por cento da sua 
força de trabalho3. Dos 30.244.049 quilómetros quadrados 
do continente, um terço dele – ou 10.829.106 quilómetros 
quadrados – é constituído pelos estados que compõem a 
Região dos Grandes Lagos. Assim, por extrapolação, a região 
compreende cerca de um terço do restante terra arável do 
mundo, ou 244 milhões de hectares de terra arável.
 
No entanto, apesar do potencial que o continente tem para a 
agricultura, a África continua sendo um importador líquido de 
alimentos. Como a população africana deverá dobrar a dois 
bilhões em 2050 e a população urbana cresce rapidamente, 
está se tornando cada vez mais vital para a África aumentar 
a sua produção agrícola e alimentar-se. Em 2013, as nações 
africanas em agregados importaram mais de US $ 50 bilhões 
em somente em alimentos. 

Abordando este projeto de lei de importação de alimentos 
e procurando apoiar e incentivar a produção nacional de 
alimentos, levou-se a um aumento do investimento público 
e aumentou os esforços para mobilizar o investimento do 
setor privado na África ao longo dos últimos cinco anos. 
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As principais áreas de intervenção que foram identificadas 
como obstáculos ao aumento da segurança alimentar são: 1) 
pequenas fazendas e menores economias de escala (tamanho 
típico de fazenda é de 1-5 hectares); 2) o acesso inadequado 
e uso de fertilizantes e sementes melhoradas (uso de 
fertilizantes em África é apenas 125 g / ha em comparação 
com a média mundial de 1.020 gm / ha); 3) técnicas de 
agricultura intensiva de trabalho antiquado (em média 
utilização do continente de tratores tinha apenas 13 tratores 
/ 100 km2 de terra arável, em comparação com a média 
mundial de 200 tratores / 100km2); e 4) pobre infra-estrutura 
relacionada ao setor, tais como armazenamento, energia e 
infra-estrutura de transporte. 

Reforçar a produção de alimentos a nível continental e sub-
regionais tem sido uma prioridade desde 2006, quando chefes 
de estado africanos reunidos na Cúpula sobre Segurança 
Alimentar da União Africana, em Abuja, na Nigéria. 

Figura 9. Potencial da Terra da áfrica 
 

Fonte: FAO

3) Uma população jovem, de classe média, 
urbana, e em rápido crescimento

Mais de um terço de 1 bilhão de habitantes da África vive 
atualmente em áreas urbanas, mas em 2030 essa proporção 
terá subido para 50 por cento. De acordo com o UN-HABITAT, 
a agência das Nações Unidas para Avaliações Humanas, a 
população de algumas cidades da África está definida a inchar 
em até 85 por cento nos próximos 15 anos. Kinshasa, a maior 
cidade com a Região dos Grandes Lagos deverá expandir-se 
a quinze milhões de pessoas até então, e só trilha Lagos, na 
Nigéria, em termos de tamanho da população da cidade em 

todo o continente africano. Na verdade, quatro das cinco 
cidades que mais cresce, e sete das que mais crescem de 18 
países encontram-se na região dos Grandes Lagos. 

A população da África é avançada para a definição global 
de classe média; e trinta da população do continente dá ao 
continente 680000000000 dólares em poder de compra. Este 
aumento da renda disponível está alimentando o crescimento 
de consumo e à venda de tudo, desde bens de consumo, a 
automóveis, habitação e construção. Este poder de compra 
per capita que melhora também apoia o setor das ICT/
TIC, aumentando a demanda crescente acima mencionado 
para produtos alimentares, e levando a uma expansão sem 
precedentes de viagens continentais e de turismo.

Figura 10. Cidades em Crescimento em áfrica
 
Crescimento das Áreas Africanas
% aumento, 2010-2025 previsão População nas cidades, previsões     2010     2025

Fonte: UN-HABITAT

Em 2030, o poder de compra da África, de acordo com o 
Banco de Desenvolvimento Africano, crescerá 300 por cento 
e será igual a US $ 2,2 trilhões. Demograficamente, uma 
tendência igualmente importante do ponto de vista da 
Região dos Grandes Lagos, que é baseada no crescimento 
previsto da população nacional de trabalho em Uganda, 
Tanzânia, Angola, Quênia e África do Sul, a região liderará a 
região em termos de sua população em idade ativa. Este é um 
recurso que pode ser aproveitado para abastecer a fabricação, 
transformação e agregação de valor ambições da região.
 
É importante ressaltar que a população jovem da África não 
está apenas crescendo rapidamente, ela também está sendo 
mais bem educada formalmente. Com base nas tendências 
recentes, 59 por cento de 20-24 anos de idade terão cursado 
o ensino médio em 2030, em comparação com 42 por cento 
hoje. Isso se traduzirá em 137 milhões de jovens de 20-24 
anos com o ensino secundário e 12 milhões com o ensino 
superior em 2030. Também é digno de nota que a diferença 
entre homens e mulheres matriculados no ensino secundário 
também está diminuindo.

 Maiores 10 países por área de terra 

 Maiores 10 países por terra população 

 Os países com maior área de terras e pasta 
terras de pastagem

 Maiores 10 países por parte das terras aráveis
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Apesar de lacunas significativas de qualidade permanecem, 
estas tendências oferecem uma oportunidade ímpar para o 
desenvolvimento económico e social, se os talentos deste 
reservatório rapidamente crescente de capital humano são 
aproveitados e canalizados para os sectores produtivos da 
economia.

Figura 11. Maior paridade na Educação de Meninos e 
Meninas

Mundo África 
sub-saariana

Feminino
Masculino

Matrícula nas escolas secundárias na África sub-saariana, 2005/2011

África 
ocidental

África 
oriental

África 
central

África 
austral

Fonte: Donna Clifton and Alexandra Hervish, The World’s Youth 2013 Data Sheet 
(Washington, DC: PRB,2013)

Com quase 200 milhões de pessoas com idade entre 15 e 
24 anos, a África também tem a população mais jovem do 
mundo, bem como o número previsto de jovens em África 
dobrará até 2045. Entre 2000 e 2008, a população em idade 
ativa da África (15-64 anos) cresceu 443-550 milhões, um 
aumento de 25 por cento. 

Figura 12. Alterações Demográficas na áfrica até 2050
 

% de modificações na população activa entre agora e 250

Fonte: HSBC

De acordo com o Banco Mundial, em termos anuais este é um 
crescimento de 13 milhões, ou 2,7 por cento ao ano. Se esta 
tendência continuar, o Instituto Global McKinsey prevê que 
a força de trabalho do continente será de 1 bilhão em 2040, 
tornando-se a maior do mundo, ultrapassando a China e a 
Índia.

Figura 13. A Crescente qualificação da juventude em 
áfrica (coortes 20-24 anos de idade, por educação, 
2000-2030)

 Apenas ensino secundário
Ensino superior

Sem educação
Apenas ensino fundamental

Milhão

Fonte: Banco Mundial Edstats, Economic Outlook Africano de 2012 

4) Expansão de Mercados de Exportação, 
Parceiros Comerciais e Parceiros na Assistência 
do Desenvolvimento Diversificado 

Um dos mais importantes catalisadores do crescimento 
económico e expansão na África, em geral, e da região 
dos Grandes Lagos, especificamente, tem sido o aumento 
do comércio Sul-Sul e Investimento ao longo dos últimos 
10 anos e a influência económica positiva na região que a 
parceria económica com o Brasil, a Índia e a China trouxe para 
o continente. Estes não foram os únicos relacionamentos que 
têm, além de oferecer novos mercados e fontes de ambos 
ajuda ao desenvolvimento e capital de investimento, mudado 
percepções globais em direção ao reconhecimento de que 
a África pode ser um destino de negócios desejável. Arábia 
Saudita, Turquia, Coréia do Sul e Japão têm aumentado a sua 
interação económica com o continente e ajudou a catalisar 
o crescimento sustentado do PIB que foi apreciado na última 
década. 

Figura 14. A estrutura das relações Sul-Sul em áfrica
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Ásia-África 

(2005)

Inter-regionalTrilitoralBilitoral

Parcerias África do Sul

Cooperação 
Afro-Arabe 

(1977)

Fonte: UNCTAD 
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Além disso, a China tem sido particularmente catalítica na 
condução do crescimento das economias africanas através do 
seu papel como um comprador de matérias-primas africanas 
e cada vez mais seus produtos manufaturados. De fato, em 
2009, a China ultrapassou os EUA como parceiro comercial 
número um nos dois sentidos da África com o comércio 
igualando US $ 200 bilhões em 2012, $ 85 bilhões em 
exportações da China para a África, e 113.000 milhões dólares 
em importações provenientes da África. Um subproduto da 
China (e em certa medida da Índia) interesse voraz na África 
é que criou a concorrência para a saída africana e ajudou a 
estimular um melhor preço para os produtos africanos e os 
recursos naturais, e também levou à expansão do comércio 
com parceiros comerciais tradicionais da África, dos Estados 
Unidos e da União Europeia.

Figura 15. Comércio de Duas Vias entre a China em 
áfrica cresce mais de US $ 200 bilhões
 

Total China-África Volume de Comércio

As importações da China a partir de África

As exportações da China a África

Balanço do comércio          

Unidade: US$100 Milhões

Fonte: Beijing Axis

De fato, ao longo do período entre 2000 – 2009, o comércio 
(de duas vias) bilateral entre a África e os Estados Unidos 
cresceu 122 por cento, para US $ 88 bilhões e com os 27 
estados-membros da União Europeia cresceu 126 por cento, 
para 298.300 milhões dólares, enquanto que com a Índia 

cresceu 506 por cento, para US $ 34,3 bilhões e com a China 
cresceu 708 por cento, para US $ 93600000000. Ao longo dos 
próximos três anos, em seguida, mais do que duplicou para 
cerca de US $ 200 bilhões. 

Figura 16. Aumento do Comércio Global com em áfrica

United States
2009 trade: $88.2 billion

+122%

European Union
2009 trade: $298.3 billion
+126% China

2009 trade: $93.6 billion
+708%

European Union
2009 trade: $298.3 billion
+126%United States

2009 trade: $88.2 billion
+122%

China
2009 trade: $93.6 billion
+708%

India
2009 trade: $34.3 billion
+506%

India
2009 trade: $34.3 billion
+506%

AfricaAfrica

Fonte: Centro de Desenvolvimento da OCDE 

5) Melhorar a Governança Regional e Ambiente 
de Negócios 

Embora reconheça que há uma série de áreas em que mais 
melhorias podem ser feitas, melhoria geral na governança 
da região e do ambiente de negócios em geral tem sido 
um importante catalisador para o nível sustentado de 
crescimento e desenvolvimento na região nos últimos cinco 
anos. Em termos de competitividade económica relativa 
dos países da região dos Grandes Lagos expandido, África 
do Sul, Ruanda, Zâmbia e Quênia foram classificados mais 
competitivos no “Índice de Competitividade Global 2013-
2014”, do Fórum Económico Mundial, enquanto a Zâmbia e o 
Quénia testemunharam o maior aumento de competitividade 
em seus rankings entre 2012 e 2013. 

No Relatório de Desenvolvimento Económico sobre África 2010, UNCTAD notou o crescente papel que ajuda o 
desenvolvimento fornecido através da “Cooperação Sul-Sul” estava fazendo no continente.

Gráfico 9. Expandir Desenvolvimento de Relacionamento de Parcerias em áfrica
A parte da 

áfrica no apoio 
orçamental (%) 

Forma de apoio Condições impostas Modo de entrega Fornecimento 
do alívio da 

divida

Mecanismo de monitoramento 

Doadores 
tradicionais 

35* Principalmente subsídios Condições de política e 
não de política 

Cada vez mais se afastando 
de projetos em favor das 
abordagens sectoriais e apoio 
orçamental 

Sim A revisão pelos pares por outros doadores 
tradicionais, bem como a Revisão Mútua da 
Eficácia do Desenvolvimento relatório publicado 
pelo Secretariado da OECD e UNEAC 

China 30-50 Subvenções e empréstimos Condições não políticas Projecto Sim Fóruma da Cooperação China-África

Índia 1.5-3.6 Subvenções e empréstimos Condições não políticas Projecto Sim Fórum da conferência Índia-África

Brasil 27-30 Co-financiamento, 
frequentemente através da 
cooperação triangular

Condições não políticas Projecto Sim

República da 
Coreia

15* Subvenções e empréstimos Condições não políticas Projecto Sim República da Coreia-Fóruma Africana

Turquia 6* Subvenções Projecto Não Turquia-Conferência Cooperativa África

Paises árabes 11* Subvenções e empréstimos Projecto Sim

Investir na Região dos Grandes Lagos:  Um Resumo de Oportunidades de Investimento 

18
Volume 1 - Promover o Aumento de Investimento do Setor Privado na Região dos Grandes Lagos 



Gráfico 10. Índice de Competitividade Global
GCI 2013-2014 GCI 2012-2013

País Classificação Pontuação Classificação Mudança
África do Sul 53 4.37 52 -1

Ruanda 66 4.21 63 -3

Zâmbia 93 3.86 102 9

Quênia 96 3.85 106 10

Tanzânia 125 3.50 120 -5

Uganda 129 3.45 123 -6

Angola 142 3.15 n/a n/a

Burundi 146 2.92 144 -2

CAR n/a

Congo n/a

RDC n/a

Sudão do Sul n/a

Sudão n/a

Fonte: Compilação ABG, Fórum Económico Mundial 

De forma encorajadora, quatro países da região: Ruanda, 
Burundi, Angola e Zâmbia estão entre as nações de mais 
rápidas reformas do mundo em termos de melhoria de sua 
eficiência de regulamentação empresarial.

Gráfico 11. Principais Reformadores Globais – Melhoria 
da eficiência da regulamentação de negócios 

Distance to Frontier (percentage points)
Classificação País 2005 2013 Mudança Total de 

Reformas
1 Rwanda 37.4 70.5 33.1 34

9 Burundi 33.2 50.6 17.4 21

26 Angola 32.5 44.5 12 9

47 Zambia 54.8 64.8 10 10

Source: World Bank

Além disso, no Índice Mo Ibrahim anual de governança 
africano, enquanto a África do Sul (5), Zâmbia (12), Ruanda 
(15), Tanzânia (17) e Uganda (18) foram classificados entre as 
20 melhores nações africanas em termos de suas pontuações 

de governança global (incorporando Segurança e Estado 
de Direito, Participação e Direitos Humanos, Oportunidade 
Económica Sustentável e Desenvolvimento Humano), cinco 
dos estados membros classificam para o fundo da pesquisa 
continental: Angola (39); Burundi (40); Congo (43); República 
Centro-Africano (49) e na República Democrática do Congo 
(51). 

Gráfico 12. Índice Mo Ibrahim de governança Africana 
2013

Classificação País Pontuação/100 2012 a 2013 
mudança de ano

5 África do Sul 71.3 0.6

12 Zâmbia 59.6 8.6

15 Ruanda 57.8 10.9

17 Tanzânia 56.9 1.4

18 Uganda 56.0 5.5

21 Quênia 53.6 1.5

39 Angola 44.5 18.1

40 Burundi 43.8 8.8

43 Congo 43.0 8.0

49 CAR 32.7 3.8

51 RDC 31.3 7.3

n/a Sudão do Sul

n/a Sudão

Baseado em: Segurança e Estado de Direito, Participação e Direitos Humanos, 
Oportunidade Económica Sustentável e Desenvolvimento Humano. Fonte: ABG 
Compilation, Fundação Mo Ibrahim

Segundo o índice Fazendo Negócios do Banco Mundial, 
Ruanda, África do Sul e Zâmbia são os países com melhor 
ranking entre os estados membros do PSC/CPS, ficando dentro 
do top 100 países a nível mundial. Em geral, os países da 
região têm vindo a melhorar, bem como, embora os países da 
África Central (República do Congo, República Democrática 
do Congo e República Central Africana) e o Sudão do Sul com 
três anos de idade ainda tem um caminho para ir em direção a 
melhorar seus climas de negócios em geral. 

Gráfico 13. Indicadores do Banco Mundial de Doing Business
País
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Ruanda 32 9 85 53 8 13 22 22 153 40 137
África do Sul 41 64 26 150 99 28 10 24 106 80 82
Zâmbia 83 45 57 152 102 13 80 68 163 120 73
Quênia 129 134 47 166 163 13 98 166 156 151 123
Uganda 132 151 143 178 126 42 115 98 164 117 79
Burundi 140 27 126 161 52 170 34 143 175 177 164
Tanzânia 145 119 177 102 146 130 98 141 139 42 134
Sudão 149 131 167 113 41 170 157 108 155 154 89
Angola 179 178 65 170 132 130 80 155 169 187 189
RDC 183 185 90 142 133 159 147 176 171 177 167
Congo 185 182 142 175 164 109 157 183 180 164 142
Sudão do Sul 186 140 171 184 183 180 182 92 187 87 189
CAR 188 177 156 177 141 109 138 188 185 180 189

Fonte: Compilação ABG, Banco Mundial 
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Indicativa dos desafios de integração regional entre os 
estados membros do PSC, todos os países se encontram 
abaixo dos 100 melhores países do mundo na categoria 
“comércio internacional”, e apenas a África do Sul, que se 
beneficia da comparativamente forte rede rodoviária e 
ferroviária de região da Comunidade de Desenvolvimento 
da África Austral, é superior a 139 (Tanzânia) sobre os índices 
globais. 
 

6) Aumentar o enfoque das parcerias público-
privada para Apoiar o Desenvolvimento da 
Infra-estrutura Necessária 

Desde o impulso na última década infra-estrutura tem 
sido construída para atender as necessidades da África em 
áreas como infra-estrutura de transportes (estradas, portos, 
aeroportos e ferrovias), energia (geração, transmissão 
e distribuição), telecomunicações (telefonia sem fio, 
desenvolvimento de backbone de fibra óptica e rede e infra-
estrutura de comutação), e áreas como a gestão de resíduos 
e saneamento. Além de grandes projetos regionais que foram 
identificados pelas comunidades económicas regionais e 
que fazem parte da União Africana Continental, o Programa 
de Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA) foi 
aprovado e houve foco significativo no desenvolvimento 
estradas vicinais, rede de frio, armazenagem e instalações de 
armazenamento de agriculturas e mais outras infra-estruturas 
nacionais relevantes. 

Mais uma vez um catalisador não-tradicional importante 
nesta área foi a República da China, que está disposta a 
assumir o pagamento de produto ou minerais / produtos 
petrolíferos em troca da construção de infra-estrutura para as 
nações africanas. Países da região, como Angola, República 
Democrática do Congo e Sudão do Sul (para citar alguns) 
foram beneficiários significativos dessas transações.

Figura 17. China em áfrica: Um Parceiro em 
Desenvolvimento Não Tradicional

 A China tem direitos minerários 

 A China tem direitos sobre o petróleo 

 A China tem os direitos do petróleo e minerais

Fonte: Várias: THE BEIJING AXIS Analysis

No entanto, com um gasto anual de cerca de US $ 40 
bilhões em infra-estrutura e um déficit remanescente de 
aproximadamente a mesma quantidade, os governos africanos 
têm cada vez mais se aproximado de investidores privados 
que desempenham um papel catalítico no financiamento 
e gerenciamento de projetos de infra-estrutura em todo 
o continente, e dentro da região dos Grandes Lagos. 
Desde a concessão de licenças para execução de sistemas 
de telecomunicações, a criação de quadros políticos e 
estabelecimento de garantias para o estabelecimento de 
contratos de produção de energia independentes, para 
oferecer concessões para construir, operar e transferir os 
sistemas de água e saneamento (ou seja, serviços de utilidade 
pública), bem como a joint-venture em agricultura e mineração 
iniciativas comerciais, estas são todas as áreas de crescente 
oportunidade para o investimento do setor privado. 

Na região dos Grandes Lagos, essas oportunidades de parceria 
público-privada surgiram em torno dos projetos de corredores 
que estão aparecendo para fornecer ligações de porta para os 
países encravados na região. Um exemplo disso é encontrado 
no projeto do Corredor do Norte, que procura melhorar o eixo 
rodoviário que vai de Mombasa, no Quênia para Kampala com 
um estímulo para a frente a Ruanda e envolve porto marítimo, 
rodoviário, ferroviário e um componente de oleodutos. Cada 
componente tem aspectos do projeto para que os respectivos 
governos (Quénia, Uganda e Ruanda) busquem ou estejam 
buscando a participação do setor privado. Da mesma forma 
o Corredor de Transportes Lamu Porto e Lamu-Sul do Sudão-
Etiópia (LAPSSET) que vai de Porto Lamu no norte do Quênia 
para o sul do Sudão e da Etiópia fornece ambos os países com 
acesso ao porto no processo.
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Como o Corredor Norte, a iniciativa do Corredor LAPSSET oferece várias oportunidades de investimento em vários setores, 
incluindo os setores de transportes, energia e comunicação. O projeto Corredor Corredor Lobito que liga o Porto de Angola 
de Lobito e a cidade costeira de Benguela com a região do cinturão de cobre da Zâmbia através de um sistema ferroviário que 
atravessa a RDC é outro grande projeto de infra-estrutura que está estimulando o desenvolvimento da região. O proposto projeto 
ferroviário do Corredor Sul dos Grandes Lagos é o menos desenvolvido dos projectos do corredor, mas anuncia a abertura do 
comércio entre sete países da região, se concluído (Zâmbia, Tanzânia, Quénia, República Democrática do Congo, Angola, Burundi, 
Ruanda e Uganda), como todos são ao longo do corredor dos Grandes Lagos que a linha férrea atravessa.
 
Similarmente, o Corredor de Transporte Multimodal Central envolver a melhoria e modernização de mais do que 1,000 
quilómetros de estradas e de rodovias conectando Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo, para 
facilitar comércio regional e a fim de melhorar do transportea eficiência  na região. Um módulo ferroviário serão implementadas 
no futuro para mais promover a eficiência deste corredor. 

Por fim, na Tanzânia desenvolveu um “corredor” da agricultura, o Corredor Meridional de Crescimento Agrícola da Tanzânia 
(SAGCOT) que se move a partir do porto da cidade de Dar es Salaam até a fronteira oeste do país, perto de Malawi, e tem criado 
um desenvolvimento inovador de multi partes interessadas que são modelos com o setor público, setor privado, parceiros de 
desenvolvimento e várias empresas sociais. Como estes projetos estão em desenvolvimento por meio de financiamento público, 
o financiamento do desenvolvimento do financiamento da instituição, o capital privado, financiamento da concessão parceiro de 
desenvolvimento, o financiamento do comércio de parceiros de extração mineral estão alimentando o crescimento na região. 

Figura 18. Iniciativas principais de desenvolvimento de infra-estrutura africana selecionadas que oferecem 
oportunidades de PPP

Fonte: http://mondediplo.com/maps/usefulafrica 
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7) Retorno de Liderança Global sobre o 
Investimento 

O propulsor económico principal final e a justificativa para 
o investimento na África em geral, e na região dos Grandes 
Lagos, especificamente, é o fato de que os retornos sobre 
o investimento na região são, em muitos casos, maiores 
do que em qualquer outro lugar do mundo. Retornos 
de investimentos estrangeiros diretos da África ao longo 
dos últimos seis anos ultrapassaram os ganhos em outros 
mercados emergentes.

Figura 19. FDI/IED Retorna à áfrica para liderar o 
mundo

Taxa de Retorno no Sentido Interior, o Investimento Directo Estrangeiro por 
Desenvolvimento da Região (1995-2007) (Por Cento)
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Fonte: http://www.amethisfinance.com/about-amethis/africa/attachment/the-
explosion-of-the-middle-class-market/

Em 2013, os analistas do capital privado da Bloomberg 
observou que a África estava rendendo taxas de retorno 
acima de 30 por cento.

Figura 20. Surgimento do Capital Privado Retorna a 
Investir em áfrica
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Além disso, a Associação de Capital Privado de Mercados 
Emergentes/Emerging Markets Private Equity Association 
(EMPEA) realizou uma pesquisa de parceiros gerais para 
saber sobre a atratividade de seus mercados principais de 

investimento percebidos, e a África Subsaariana foi o número 
um mercado mais atraente entre os mercados emergentes 
globais.

Gráfico 14. Crescente interesse na áfrica entre os 
investidores de Capital Privado 

The attractiveness of Emerging Markets for GP Investment  
over the next 12 month – LP views

2013 2012 2011

Sub-Saharan Africa 1 5 7

Southeast Asia* 2 4 2=

Latin America (ex Brazil) 3 1 4

China 4 3 =2

Turkey 5 7 6

Brazil 6 2 1

Central and Eastern Europe 7 10 8

Russia/CIS 8 8 10

India 9 6 5

Middle East and North Africa 10 9 9

Fonte: The Emerging Markets Private Equity Association (EMPEA)
Legenda: “GP” = General Partner: Parceiro Geral 

O Relatório de Investimento Mundial da UNCTAD de 2014 e a 
Pesquisa de Atratividade de Investimento na África da Ernst & 
Young de 2014 também indicou que uma série de países de 
GLR estão já levando receptores de investimento estrangeiro 
direto, e dois, Quênia e África do Sul, estão liderando uma 
nova tendência de aumento do investimento intra-regional, 
emergindo como dois dos dez maiores investidores na África 
em um cenário global. 

Gráfico 15. Principais Centros Africanos: Realidade 
versus Percepção 

Reality* Perception**

Sub -Sahariana África

África do Sul 24% 37%

Nigéria 9% 9%

Angola 8% 6%

Quênia 7% 6%

Norte da África

Marrocos 30% 31%

Egito 31% 24%

* Principais Países por parte de projectos de FDI/IDE (2007-2013) 
** Principais países percebidos como mais atraentes pelos investidores 
Fonte: Pesquisa de Atratividade da África 2014 da EY (Total respostas 503) inteligência 

Curiosamente, a pesquisa constatou que três dos quatro 
principais destinos de investimento na África Sub-saariana 
incluem a África do Sul, Angola e Quênia e que esses países 
foram beneficiários da maioria do investimento direto 
estrangeiro no continente durante o período de seis anos, 
entre 2007 e 2013. 
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Figura 21. Novos Hotspots de FDI/IDE estão surgindo 
em áfrica (CAGR e partilha dos projetos de FDI/IED 
2008-2013)

 

Ghana
+51%

Nigeria
+19%

South Africa
+17%

Mozambique
+33%

Zambia
+31%

Tanzania
+23%

Kenya
+40%

Uganda
+20%

Southern Africa
+14%

Share: 33%

West Africa
+28%

Share: 17%

East Africa
+23%

Share: 17%

Fonte: EY, FDI Inteligência 

Além disso, a pesquisa observou que, durante o período 
de cinco anos, entre 2008-2013, a África Oriental e Austral 
foram principais destinos do investimento direto estrangeiro 

na África, recebendo 23 por cento e 14 por cento de todo 
o investimento na África Subsaariana, respectivamente, e 
responsáveis por 33% (África do Sul) e 17 por cento (África 
Oriental) da quota global de investimento na sub-região. 
Os destinos de países líderes para este investimento que 
fazem parte da região dos Grandes Lagos expandiu incluindo 
Quênia, Zâmbia, Tanzânia, Uganda e África do Sul.
 
No período de seis anos, de 2007 a 2013, as principais 
indústrias que os investidores selecionavam para investimento 
incluíam: o setor de serviços financeiros; telecomunicações, 
mídia e tecnologia (TMT); varejo e produtos de consumo 
(PCR); serviços prestados às empresas, habitação e construção 
imobiliária (RHC); mineração e metais, carvão, petróleo e gás 
natural, transporte e logística; informação e processamento de 
dados (DIP); e do setor automotivo. 

As empresas multinacionais que se expandiram na região 
nos últimos cinco anos incluem globalmente empresas 
renomadas como IBM, Coca Cola, a General Motors, Nestlé, 
Microsoft, General Electric, DHL, Walmart, Bharti Airtel, Cisco 
Systems, Telecomunicações Orange, Addax & Oryx. 
 
Na região dos Grandes Lagos, as empresas-chave selecionadas 
que têm investido e expandido nesses setores ao longo dos 
últimos cinco anos incluem uma série de empresas nacionais 
multinacionais regionais, tais como: 

Gráfico 16. Investidores nacionais e multinacionais selecionados na GLR
Selecionados investidores nacionais Empresas Multinacionais selecionadas 

•	Equity	Bank	(banco	/	serviços	financeiros	–	Quênia);	
•	Nakumatt	(supermercado	/	varejo	–	Quênia);	
•	MTN	(telefonia	móvel	–	África	do	Sul);	
•	Sanlam	(serviços	financeiros	seguros	/	–	África	do	Sul);	
•	Bhakresa	(moagem	de	cereais	–	Tanzânia);	
•	Uchimi	(supermercado	/	varejo	–	Quênia);	
•	O	Grupo	Madhvani	(conglomerado	–	Uganda);	
•	O	Grupo	Mara	(conglomerado	–	Quênia);	
•	Stanbic	bancários	(Banca	/	Serviços	Financeiros	–	África	do	Sul);	
•	Grupo	L’Avenir	(mídia	/	frete	e	logística	–	RDC);	
•	Oriente	Cervejarias	Africano	(bebidas	–	Quênia);	
•	Tourvest	(turismo	–	África	do	Sul);	
•	Kenya	Airways	(transporte	–	Quênia);	
•	Tanelec	(energia	/	eletrônica	–	Tanzânia);	
•	Óleos	BidCo	(oleaginosa	–	Quênia);	
•	O	Grupo	Alam	(conglomerado	–	Quênia);	
•	Cimento	do	Leste	Africano	Portland	(materiais	de	construção	–	Quênia);	
•	Grupo	5	(construção	–	África	do	Sul);	
•	Grains	Council	do	Leste	Africano	(grãos	–	Quênia);	
•	Serena	Hotéis	(turismo	–	Quênia);	
•	Mwana	Africa	(mineração	–	RDC);	
•	Sameer	África	(logística	/	parques	industriais	–	Quênia);	
•	Safal	Grupo	(engenharia	e	materiais	de	construção	–	Quênia);	
•	O	Grupo	Monte	Meru	(conglomerado	–	Tanzânia);	
•	África	Líquido	(Telecomunicações).	

•	IBM	(TIC)	
•	Coca	Cola	(bebidas)	
•	A	General	Motors	(fabricação	Auto)	
•	Nestlé	(Alimentos)	
•	Microsoft	(TIC)	
•	General	Electric	(Conglomerado)	
•	DHL	(Logística)	
•	Walmart	(Varejo)	
•	Bharti	Airtel	(Telefone	Móvel)	
•	Cisco	Systems	(TIC)	
•	telecomunicações	Orange	(TIC)	
•	Addax	&	Oryx	(Petróleo	e	Gás)	
•	Tullow	Oil	(Petróleo	e	Gás)	
•	Unilever	(Conglomerado)	
•	Cargill	(Agricultura)	
•	Yara	(Agricultura)	
•	Syngenta	(Agricultura)	
•	Fed	Ex	(Logística)	
•	Samsung	(Eletrónica)	
•	Toyota	(fabricação	de	automóvel)	

Fonte: compilação do autor 
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Durante o período de seis anos entre 2007 a 2013, sete dos 
15 principais países da África sub-saariana que atraíram 
investimento estrangeiro direto também estavam dentro 
desta região – incluindo (em ordem inversa da sua quota de 
projetos): Ruanda, Zâmbia, Uganda, Tanzânia, Angola, Quênia 
e África do Sul. 

Gráfico 17. Setores de FDI/IDE em áfrica

Projects Value Jobs created

Serviços financeiros 17.5% 2.1% 2.7%

TMT 16.3% 8.7% 7.5%

RCP 13.9% 4.8% 16.8%

Serviços comerciais 9.2% 1.0% 1.9%

RHC 8.6% 22.9% 19.2%

Mineração e metais 6.6% 14.2% 21.2%

Carvão, óleo e gás natural 5.5% 31.8% 5.3%

Transporte e logística 4.9% 2.3% 2.0%

DIP 4.8% 1.3% 3.5%

Automotivo 4.1% 2.7% 11.9%

Source: FDI intelligence

O desenvolvimento de um maior investimento intra-regional 
africano é de particular importância porque a pesquisa Ernst 
& Young observou que em relação a atração de investimento, 
os investidores já ativos no continente viram que a África tem 
a região mais atraente em termos de onde eles investiriam. 
Por outro lado, os investidores externos do continente, apesar 
de todos os avanços descritos acima, viram a África como a 
região menos atraente para investir. 

Gráfico 18. Atratividade relativa da áfrica – Mais fortes 
para investidores existentes

Mais 
atraente 
“muito mais” 

e “muito mais 
atraente” 

Menos 
atraente 

“muito menos” e 
“nada atraente” 

Vantagem de áfrica 
(% dos pontos)

Fundada em áfrica 

América do Norte 53.7% 40.6% +13

Ásia 54.4% 40.0% +14

Europa Ocidental 56.7% 39.2% +18

Oceania 54.8% 34.4% +20

América latina 63.5% 30.5% +33

América Central 62.9% 28.6% +34

Europa de Leste 64.9% 29.2% +36

Médio Oriente 66.6% 29.7% +37

CIS 64.6% 27.5% +37

Não estabelecido em áfrica 

América do Norte 34.3% 63.5% -29

Oceania 34.2% 59.6% -25

Asia 37.2% 61.1% -24

Médio Oriente 39.2% 48.8% -20

Europa Ocidental 39.4% 59.0% -20

América latina 40.3% 55.0% -15

CIS 41.2% 55.3% -14

Europa de Leste 43.5% 54.7% -11

América Central 44.5% 49.7% -5

Fonte: EY 2014 Pesquisa sobre a Atratividade da África (total de entrevistados 503, 
Estabelecidos na África 306, Não Estabelecidos na África 197) 

Felizmente, projetos intra-regionais da FDI/IDE na África estão 
em um ponto mais alto, com quase um quarto de todos 
os projetos da FDI/IDE financiados em 2013 provenientes 
de investidores baseados na África – incluindo investidores 
nacionais e multinacionais. Este voto de confiança é também 
um dos propulsores do crescimento económico africano. 
Como duas das três bases principais de investidores intra-
regionais, Quênia e África do Sul estão dentro da Região 
dos Grandes Lagos expandido, e é um bom augúrio para os 
esforços de atração de investimentos para investidores de 
base regional quem procuram ganhos rápidos. Além disso, 
o sucesso desses investidores ajudará os países membros 
regionais a buscar investidores mais céticos fora da África, em 
geral, e da região dos Grandes Lagos, especificamente
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Gráfico 19. Projetos intra-regionais de FDI/IDE em áfrica 
estão no All Time HIgh

Em termos das regiões de origem, apenas projectos de FDI de África e da 
Ásia-Pacífico aumentou em 2013 A parte de projectos de FDI intra-africanos 
chegaram a um recorde histórico de 22,8% em 2013, de 18,2% em 2012.
 
Em termos de investimento de capital, a Europa Ocidental assumiu a 
liderança pela primeira vez desde 2010, superando a Ásia-Pacífico e o Oriente 
Médio.

2003-07 2012 2012 2013 vs 2012

Europa Ocidental 164 278 277 -0.4%

Ásia 32 141 171 +24.3%

Ásia-Pacífico 64 131 143 +9.2%

América do Norte 77 111 87 -21.6%

Médio Oriente 37 87 56 -35.6%

Resto da Europa 12 18 11 -38.9%

América Latina (e 
Caraíbas)

4 8 5 -37.5%

Fonte: EY, FDI Inteligência 

Por último, o investimento continental em 2013, também 
é notável, uma vez que foram responsáveis por 60,9 por 
cento dos postos de trabalho de investimento estrangeiro 
direto registrado no ano e 62,3 por cento do número total de 
projetos realizados. 

Figura 22. Maiores investidores intra-regional em áfrica
 

.  
África do Sul

Quênia

Nigéria

Projetos 
Quantias
Empregos

34.8%

44.6%
38.3%

15.9%
10.9% 11.2%

11.6% 10.7% 11.4%

Fonte: EY, FDI/IDE Inteligência
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Capítulo 3. 

Setores 
Selecionados de 
Oportunidades 
e Projetos 
ilustrativos

Enquanto há uma série de oportunidades de investimento 
emergentes na região dos Grandes Lagos, sete setores foram 
identificados que estão impulsionando o crescimento da 
região e que oferecem oportunidades significativas para uma 
maior expansão. Estes incluem: 1) Agricultura; 2) Energia; 3) 
Financiamento; 4) ICT/TIC; 5) Infra-estrutura; 6) Mineração e 7) 
Turismo. 

Neste próximo capítulo, uma visão geral do setor, os projetos 
regionais selecionados e projetos nacionais de importância 
regional são oferecidos como exemplos dos tipos de 
projetos que vêm recebendo forte apoio do setor público, 
da comunidade económica regional, e dos parceiros de 
desenvolvimento. Este apoio, que cada vez mais está sendo 
canalizado através de acordos formais – de parceria público-
privada – em que os contratos operacionais, contratos de 
construção, operação e transferência, contratos de concessão 
e de outros acordos contratuais misturados estão criando 
oportunidades para as empresas privadas e investidores para 
participar do que historicamente tinha sido grande setor 
público dirigido e gerenciou projetos para benefício mútuo. 

Projetos setoriais Ilustrativos 
Agricultura

1 Mercados Transfronteiriços  
2 SAGCOT 
3 Complexo Agro-industrial Nzara Sudão do Sul 
4 Polo de Crescimento Ruzizi  
5 Projeto Reginal da PNUD de Milho VC  
6 Projeto de Grãos ABSA SAB Miller RDC 
7 Instalação de Depósito Alfandegário de Ruanda 

Energia
8 WB / CEPGL Ruzizi III 
9 Desenvolvimento de Gás Metano Lago Kivu RDC / Ruanda 

10 Reabilitação Ruzizi I e II WB / CEPGL 
Finanças

11 Projeto / SOIGL Regional de Microfinanças  ICGLR
12 Reestabelecimento do Banco de Desenvolvimento dos Estados dos 

Grandes Lagos ICGLR / CEPGL
TIC

13 Projeto de Suporte Principal da África Central WB 
Infra-estrutura

14 Corredor Norte da África Oriental Marca Registrada
15 Corredor Angola / RDC / Zâmbia Lobito 
16 Corredor Sul ICGLR
17 Postos Fronteiriços de Uma Parada (ou Paragem) CEPGL
18 Corredor Sudão do Sul / Porto Quênia Lamu / LAPSSET  
19 Porto Kisumu e Outros Portos do Lago Victoria 
20 Brazzaville, Congo - Kinshasa, República Democrática do Congo 

Estrada - Ferrovia - Ponte 
21 Corredor de Transporte Multimodal Central

Mineração
22 Refinaria de Óleo Uganda 
23 Projeto de Mineração Cooperativa da Câmara da Federação Kivu do Sul 

RDC 
Turismo

24 Roteiro de Turismo Sustentável IGAD 
25 Cidade Resort Kisumu - Lake View 
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AGRICULTURA 

Fatores-chave da indústria e Tendências Recentes 

•		O Ano da Agricultura e Segurança Alimentar – sob os 
auspícios da designação da União Africana que 2014 é o 
Ano da Agricultura e Segurança Alimentar, chefes de Estado 
do continente se reuniram em Malabo, Guiné Equatorial, 
em Junho de 2014 para a sua cúpula anual (AnnualSummit) 
e comprometido com o objetivo de continuar a dinâmica 
do Programa abrangente de Desenvolvimento da 
Agricultura Africana. Além de renovar sua adesão ao 
compromisso Maputo de gastar 10 por cento de seus 
orçamentos em agricultura e se esforçar para alcançar 6 por 
cento de crescimento no setor, houve um compromisso 
renovado para envolver o setor privado nos esforços 
para implementar planos de investimento da agricultura 
nacional – através de esforços para atrair o investimento 
direto e através de PPPs (ver http://pages.au.int/caadp). 
No Fórum Económico Mundial 2013 na Cidade do Cabo, 
África do Sul, o presidente da União Africano afirmou que 
“a África está no caminho da prosperidade. A agricultura 
africana é o verdadeiro motor do crescimento económico; 
mas precisamos do setor privado para dar o arranque inicial 
nesse processo “(NEPAD 2013).4 

•		Principais países – No PSCF GLR, enquanto todos 
os países têm a agricultura significativa e potencial do 
agronegócio, os principais produtores de alimentos atuais 
são: Quênia, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia e estes 
países têm as cadeias de valor domésticos, regionais e 
internacionais mais profundas. O Quênia como um centro 
regional e país líder exportador de horticultura, chá e 
café e serve como um importante canal de importação / 
exportação para a Região dos Grandes Lagos através de sua 
porta em Mombasa. 

 A África do Sul, impulsionada por suas grandes cooperativas 
que transformaram-se em listados conglomerados de 
agro-processamento de alimentos, grupos nacionais e 
internacionais, e diversificada franquia de alimentos e 

indústria de varejo tem o setor alimentício mais profundo 
e mais sofisticado do continente. De acordo com oVice-
Ministro da Agricultura, Florestas e Pescas da África do 
Sul Dr. Pieter Mulder, o maior contribuinte para diminuir 
a produção de alimentos da África é a falta de grandes 
fazendas comerciais. Na África 85 por cento de todas 
as fazendas são menores do que 2 hectares.5 “Uma 
das principais limitações para o desenvolvimento do 
agronegócio na África é a restrição da capacidade humana 
e de suas habilidades. A capacidade e experiência para 
desenvolver e gerenciar empreendimentos agrícolas e 
agroindustriais comerciais são largamente insuficientes no 
ambiente africano e que seria importante a transferência 
de tecnologia e capacitação necessárias a este respeito.6 
Os presidentes das (África do Sul) agroindústrias são em 
média muito positivos em relação a possibilidade de 
expansão para o resto de África. 70 por cento dos inquiridos 
indicaram que iriam buscar essas oportunidades. A África 
está rapidamente se tornando um destino de investimento 
preferido e é dito para representar a última fronteira no 
nos mercados agrícolas e de alimentos globais, com a sua 
grande percentagem de terra fértil não cultivada e recursos 
hídricos suficientes (Banco Mundial/World Bank, 2013).”7 

 Desenvolvimentos recentes na expansão em outros países 
do continente incluem Tiger Brands, que anunciou em 
fevereiro de 2014, que tinha adquirido 100 por cento de 
participações em Rafiki Millers baseados nas Padrias Quênia 
e Magic Oven. A empresa disse que as aquisições que lhe 
daria uma presença significativa na moagem e pão indústria 
de panificação do Quênia. “As aquisições fortalecem nossas 
operações internacionais e fornecem uma plataforma sólida 
para participar de uma categoria de crescimento, onde o 
grupo tem experiência significativa”, disse.8 

•		 A	Tanzânia,	guiada	pelo	seu	ambicioso,	vasto	e	multi-
parceiro orientado pela iniciativa do Corredor de 
Crescimento Agrícola do Sul da Tanzânia (SAGCOT) está 
aproveitando um número sem precedentes de agentes do 
setor privado e dos parceiros de desenvolvimento no apoio 
da visão do governo. The Investimento Blueprint SAGCOT 
descreve como 2100000 mil dólares de investimento 
privado será catalisado por um período de 20 anos, ao 
lado de subsídios públicos e empréstimos de US $ 1,3 
bilhão. O resultado será uma triplicação da produção 
agrícola da região. Cerca de 350 mil hectares será colocado 
em produção rentável, em grande parte cultivados por 
pequenos agricultores, e com uma área significativa sob 
irrigação. A Tanzânia está pronta para mais investimentos 
da África do Sul em suas zonas de processamento de 
exportação como os dois países buscam fortalecer 
negócios bilaterais e de cooperação de investimento. A 
visita da vice-presidente do Comércio e da Indústria da 
África do Sul, Srta. Elizabeth Thabethe disse em Dar es 
Salaam que eles ajudariam a olhar para os investidores em 
zonas de processamento de exportações do país em áreas 
de valor além dos produtos agrícolas ‘, processamento 
mineral e luz montagem, entre outros. “É através da 
cooperação económica entre os países africanos que o 
nosso continente alcança o desenvolvimento sustentável”, 
disse o ministro, acrescentando que o comércio dentro da 
África era o caminho para o continente seguir.9 
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•		 A	Zâmbia,	o	celeiro	de	grãos	do	sul	da	África,	tem	
capacidade crescente de produzir grãos, gado, carne e 
produtos derivados, tais como peles, couros e produtos 
de couro para exportação regional e internacional. 
Agregação de valor é uma característica da comunidade de 
agronegócio ligado à terra da Zâmbia. 

•		 Alguns	outros	países,	que	não	estão	entre	os	maiores	
produtores agrícolas da região de GLR, têm um enorme 
potencial para melhorar: “A República Democrática do 
Congo tem potencial para se tornar um dos principais 
produtores do mundo em um grande número de matérias-
primas agrícolas. Tem o clima, a água, e escala para alcançar 
este objetivo. No entanto, importa atualmente mais de US 
$ 1 bilhão em produtos agrícolas por ano, o grande custo 
para a população. A população da RDC também deve ter 
um crescimento de 70 milhões por cerca de 130 milhões 
de dólares nos próximos 20 anos, com um consequente 
aumento na conta de importação. Há uma enorme 
oportunidade para deslocar essas importações caras e 
transformar o país num exportador líquido de produtos 
agrícolas.10 O potencial da República Democrática do 
Congo é enorme. Poderia ser um outro Brasil. “(Joachim 
von Braun, diretor-geral do Instituto de Pesquisa de Política 
Alimentar Internacional) 

•		 Foco na Indústria – “Trate a Agricultura como Negócio 
em toda a cadeia de valor” – Em todo o continente, e, 
definitivamente, na região, há um foco na mudança do 
setor de agricultura sendo um dos meios de vida e redução 
da pobreza para alguém que foca em tratar a agricultura 
como um negócio e alcançar a criação de riqueza através 
do agronegócio. Agronegócio é projetado para ser uma 
indústria de USD 1000000 milhões dólares na África 
Subsaariana em 2030 (Banco Mundial 2013). “Parcerias 
Público-Privadas de Empreendimento Social” (PPSPs)11 
estão surgindo para ajudar os setores públicos e privados a 
formar parcerias com empresas sociais (que historicamente 
e atualmente trabalham com a região e população do 
continente de pequenos agricultores de espera que 
dominam o setor) para estabelecer estruturas formais para 
agregar e fortalecer a capacidade, poder de negociação e 
poder de compra dos agricultores (através de cooperativas, 
associações de produtores, PME) e integrá-los em cadeias 
globais de valor emergente nacional, regional e existente. 

•	  Setores de Agricultura / Culturas principais – Café e 
chá são cultivados na maioria dos países da Região dos 
Grandes Lagos. Arroz, horticultura, frutas e legumes, e de 
gado e produtos lácteos também são produzidos. O trigo 
é produzido em países selecionados e pesca é praticada 
nessas nações adjacentes ao oceano, a Grande Rio Nilo 
ou afluentes menores, e / ou uma ou mais das regionais 
Grandes Lagos. Esforços também estão intensificando o 
desenvolvimento de métodos para usar culturas básicas, 
como mandioca e sorgo em produtos finais de maior 
valor, como a cerveja, a farinha, e como suplementos para 
outros produtos alimentares para aumentar os ganhos 
dos pequenos agricultores de espera que produzem estas 
culturas. Nos cinco países da Comunidade do Leste Africano 
(EAC – Burundi, Quênia, Ruanda, Uganda e Tanzânia), 
existe uma margem considerável para a diversificação 
e a expansão do setor agrícola através da acelerada 

produção de alimentos e do aumento das exportações 
não tradicionais. Há também oportunidades para melhoria 
na infra-estrutura de tecnologia, tais como embalagens, 
armazenamento e transporte. Irrigação intensificada e 
processamento de valor adicionado acrescentado são 
áreas negociáveis para investimentos. As oportunidades de 
investimento existem na produção de sementes, produção 
de pulverizadores e pesticidas, serviços veterinários, 
construção de barragens e poços e instalação de sistemas 
e serviços de irrigação. Oportunidades também existem 
em serviços de apoio, tais como câmaras frigoríficas e 
transporte refrigerado para produtos hortícolas e outros 
perecíveis. Inúmeras oportunidades de investimento 
existem no setor de agro-processamento: óleos comestíveis 
e outros produzidos localmente incluem manteiga, 
ghee e margarina, bem como girassol, canola, algodão, 
gergelim, coco e óleos de milho, enquanto que uma 
grande quantidade de óleo de palmeira é importada. Os 
investimentos para o desenvolvimento de substitutos 
para as importações de óleo de palmeira também estão 
disponíveis. As oportunidades existem em torrefação e 
moagem de café, com mais potencial na produção de 
café descafeinado para exportação. A produção de açúcar, 
em 402 mil toneladas por ano está abaixo da demanda 
interna estimada em 600 mil toneladas por ano. Melaço, 
um subproduto da produção de açúcar, é transformado em 
álcool de energia, álcool potável, e fermento de padeiro. 
Há também um potencial considerável para a expansão de 
produtos de chocolate e de confeitaria para exportação. 
Oportunidades de investimento existem na produção e 
processamento de açúcar, chá, carne e produtos laticínios.12 

•		 Investidores do setor privado líder – Os setores 
africanos de agricultura, agronegócio, agroindústria e 
alimentos têm tido por muito tempo uma série de actores 
institucionais multi-nacionais de Europa e os Estados 
Unidos, em particular. Empresas como a Coca-Cola, 
Cargill, Cadbury, Mars, Unilever, Yara, Syngenta, AGCO, 
Bayer, Guiness, Diageo, Heineken, Monsanto e Nestlé são 
predominantes nos países da PSCF GLR. Multinacionais 
regionais, no entanto, são cada vez mais emergentes. 
Empresas sul-africanas (Shoprite, Tiger Brands, Tongaat 
Hullet Grupo, Pioneer Foods, Afgri, Astrat Foods, Illovo, SAB 
Miller) e quenianas (Nakumatt, Sasini chá e café, Uchimi, 
Haco Industries, Bidco) estão na vanguarda dessa acusação, 
mas as empresas da Zâmbia (Zambeef ) e Tanzânia 
(Bakhresa Grain Milling) estão também em rápida expansão 
em toda a região. 

•		Desafios e impulsionadores da indústria – A África 
tem 60 por cento da terra arável do mundo, e mais da 
metade desta terra fica dentro dos países de PSCF GLR. 
A demanda dos investidores estrangeiros para abastecer 
demandas globais de segurança alimentar (Europa, China, 
Médio Oriente) e a crescente classe média (China e Índia) 
e o aumento da demanda interna do próprio crescimento 
da classe média do continente criaram um mercado global 
muito mais lucrativo para a agricultura / comunidade de 
agronegócio. Rápido crescimento populacional da África e 
crescente urbanização são dois impulsionadores adicionais 
para a necessidade de mais alimentos e processamento de 
alimentos no continente, e dentro do GLR. Países como a 
República Democrática do Congo e Angola, que, apesar de 
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ter terras aráveis significativas gastam bilhões de dólares em 
importações de alimentos, também estão buscando reduzir 
seus custos de alimentos e criar oportunidades económicas 
nos seus setores de agricultura / agroindústria para as 
empresas nacionais em geral, e aqueles liderados por jovens 
e mulheres em particular. O acesso ao financiamento, a 
electricidade, as perdas pós-colheita e uma necessidade 
de uma melhor infra-estrutura de transporte para colocar 
os produtos no mercado são todos os desafios no setor 
existente. Metodologias e tecnologias para adaptar 
e mitigar as mudanças no clima global também são 
necessários. Por último, existe a necessidade de aumentar 
as competências dos agricultores e expandir a capacidade 
dos atores em toda a cadeia de valor alimentar (transporte, 
logística, embalagem, marketing, finanças, processamento) 
no continente. 

•		Oportunidades de Investimento chave – Infra-
estrutura, Entradas, Redução de Perdas de 
Mecanização, Irrigação, Pós-Colheita – As principais 
áreas onde emergente agricultura de capital privado e 
empresas de chumbo em cadeias de valor da agricultura 
estão focando seus investimentos é o desenvolvimento de 
instalações de armazenamento na e perto das fazendas, na 
prestação de melhores sementes de qualidade, fertilizantes, 
e a introdução de métodos e tecnologias de irrigação 
de mecanização agrícola e de métodos e tecnologias 
de redução de perdas pós-colheita de reter maior valor 
em todo o setor. Por último, através de um melhor 
aproveitamento da energia elétrica renovável gerada e 
distribuída (mini-hídrica, solar, eólica e de biomassa, em 
particular), estão em esforços estão sendo feitos para trazer 
uma maior capacidade de processamento de mais perto 
da porteira da fazenda para agregar mais valor às culturas e 
criar maiores ganhos potenciais para os agricultores. 

Disse Salim Awadh 
Bakhresa, 
fundador e presidente 
 
www.bakhresa.com 

PERFIL DO INVESTIDOR: 
O GRUPO BHAKRESA 

O Grupo Bakhresa é uma das principais 
casas industriais da agricultura na 
Tanzânia. Iniciado de forma humilde, 
com um pequeno restaurante na cidade 
portuária de Dar Es Salaam, na Tanzânia, 
em meados dos anos setenta, e que agora 
surge como um dos grupos proeminentes 
de empresa familiar na região. 

O Grupo tem suas operações espalhadas 
na Tanzânia, Zanzibar, Uganda, Quênia, 
Ruanda, Burundi, Zâmbia, Malawi e 
Moçambique. Há planos para expandir 
para outros países. 

O grupo agora se orgulha de um volume de negócios de mais de US 
$ 600 milhões e é um empregador de mais de cinco mil funcionários 
diretos em todas as empresas do Grupo. 

Existem várias empresas sob o guarda-chuva Bakhresa Grupo, e os 
investimentos do Grupo incluem as empresas envolvidas no setor de 
Alimentos e Bebidas, Embalagens, Logística, Serviços de passageiros na 
Marinha e Imobililária. 

Yaw Nsarkoh, 
Managing Director, 
Unilever áfrica Oriental 
e Austral 
 
www.unilever.com

PERFIL DO INVESTIDOR: 
UNILEVER 

Fundada em 1930 a partir de uma 
fusão entre a Lever Brothers (UK) e 
Uni-margarina (Holanda, Unilever (Uni + 
Lever) é hoje uma das empresas principais 
do mundo de bens de consumo rápido 
(FMCG), com um volume de negócios de 
mais de 4,3 bilhões de Euros. A empresa 
tem escritórios em Londres e Roterdã. 
Atua em 100 países. 

A empresa gasta 2,5 por cento de 
seu faturamento em pesquisa e 
desenvolvimento e de 1,5 por cento em 
Responsabilidade Social Empresarial. 
Unilever emprega diretamente 250 mil 
pessoas em todo o mundo, e outros 
milhões, de forma indireta, como contrato 
de fábrica, produtores, fornecedores, 
distribuidores e prestadores de serviços. 

Unilever África Oriental e Austral (ESA) é uma subsidiária da Unilever que 
opera no Quênia, Uganda, Tanzânia, Zimbabwe, Zâmbia, Moçambique, 
Malawi. ESA abrange um mercado de 19 países, com uma população 
de 150 milhões de pessoas na ESA. Unilever opera duas empresas, o 
negócio do Consumidor que lida com bens de grande consumo (FMCG) 
e os negócios de plantações de chá no Quênia e na Tanzânia. O negócio 
de plantações é o maior empregador da Unilever com uma força de 
trabalho de 25.000 (10 por cento da força de trabalho Unilever). O 
negócio do Consumidor emprega mais de 1.500 pessoas diretamente, 
além da Unilever ter 120 distribuidores espalhados por 7 países, que 
atinge mais de 100 mil pontos de venda a cada semana. 
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Projetos Ilustrativos Selecionados Do Setor Agrícola 

Nome do projeto

Desenvolvimento de Mercado Transfronteiriço 

País (es) do Projeto: 

Ruanda, República Democrática do Congo, Burundi 

Setor do Projeto

Agricultura (mulheres) 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

CEPGL (Patrocinador) 

Breve Descrição do Projeto

Este projecto foi projetado de CEPGL tem este projeto para ajudar as 
mulheres comerciantes em três regiões de fronteira entre a RDC e Ruanda
1)  Goma – Gisenyi (Kivu Norte) (RDC e Ruanda); 
2)  Bukavu – Kamembe (Kivu do Sul) (RDC e Ruanda); e 
3)  Kamanyola – Sange (Kivu do Sul) (RDC, perto da fronteira Burundi). 

A intenção é desenvolver três mercados “transfronteiriços” / zonas de 
comércio para proporcionar às mulheres um ambiente mais estruturado 
e seguro para comercializarem os seus produtos. Isto também procuraria 
melhorar a sua experiência nas passagens de fronteira entre estes dois 
países GLR. 

Oportunidade de Investimento

Gestão dos mercados, construção e gestão de infra-estrutura logística, 
fornecimento de facilidades de financiamento para os comerciantes 

Etapa do Projeto

Construção de um mercado de fronteira na fronteira de Gatumba (Burundi) 
e Uvira (RDC) foi concluída em fevereiro de 2015, com o apoio financeiro 
da NEPAD/Fundo Espanhol

Tipo de Projeto

Agricultura sobre infra-estruturas / Facilitação do Comércio

Duração do Projeto

Estimativa 15 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

 US $ 21 milhões 

Financiamento disponível

Buscando financiamento para Trans Mercados de fronteira, nas fronteiras 
de Goma e Gisenyi (Ruanda-RDC), Bukavu e Kamembe (DRC-Rwanda) 
Kamanyola Bugarama e Cibitoke (DRC-Ruanda-Burundi)

Défice de financiamento

TBD

Para Mais Informações

Secrétariat Exécutif Permanente de la CEPGL   
BP 58 Gisenyi / Rubavu République du Rwanda (República de Ruanda) 
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60  
Email: info@cepgl.org  
URL: www.cepgl.org  

Nome do projeto
Corredor de Crescimento Agrícola no Sul da Tanzânia (SAGCOT) 
País (es) do Projeto: 
Tanzânia (fronteira da Zâmbia, República Democrática do Congo) 
Setor do Projeto
Agricultura (Pecuária) / Agronegócio 
Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto
Governo da Tanzânia (múltiplos parceiros). A data, SAGCOT tem já 
registrada mais do que 70 parceiros, debaixo o G8 Novo Aliança para 
segurança alimentar e nutrição.
Breve Descrição do Projeto
O Corredor de Crescimento Agrícola no Sul da Tanzânia (SAGCOT) é uma 
parceria agrícola para melhorar a produtividade agrícola, a segurança 
alimentar e os meios de subsistência na Tanzânia. Foi iniciado na 
cimeira do Fórum Económico Mundial África em maio de 2010, após o 
lançamento nacional do Investimento Blueprint SAGCOT pelo primeiro-
ministro Pinda em Dar es Salaam e internacional pelo HE Presidente 
Kikwete no Fórum Económico Mundial 2011, em Davos. Entre os parceiros 
envolvidos são as empresas de alimentos, processadores, fornecedores 
de entradas e serviços, associações de agricultores, e vários parceiros de 
desenvolvimento bilaterais e multilaterais. 

As metas SAGCOT visam trazer 350,000ha em produção, envolvendo 
10.000 agricultores de pequena espera, com uma visão de criar 420 mil 
novos postos de trabalho, enquanto a geração de US $ 1,2 bilhões em 
receita anual até 2030. O impacto será a triplicação da produção e renda 
melhoria agrícola para milhões de tanzanianos. O SAGCOT Centre Ltd 
funciona como um corretor e catalisador de parcerias entre registrados 
organizações parceiras  para incubar iniciativas em torno de inclusivo, 
sustentavel, e agrícolas viavel cadeias de valor que engajar com pequenos 
agricultores.
Oportunidade de Investimento
Cultivar e conceder terras do agronegócio; fornecer entradas e tecnologia 
TIC/ICT; processar e embalar produtos; instalações de armazenamento; 
provisão de infra-estrutura de energia; serviços de logística e transporte; 
escritório e de construção residencial; finanças. 
Etapa do Projeto
Projeto concluído, investimento preliminar feito perto de 30 SAGCOT 
Partners prometeram quase 1 USD bilhões de investimentos sustentáveis 
na Tanzânia, enquanto parceiros de desenvolvimento prometeram 
investimentos públicos significativos.
Tipo de Projeto
PPP – Agricultura / Agronegócio e relacionados a infra-estrutura / 
Facilitação do Comércio 
Duração do Projeto
Em andamento – através de 2030 
Custo do Projeto
US $ 2. 1 bilhão de investimento privado, e US $ 1,3 bilhões em subsídios 
públicos e empréstimos 
Financiamento disponível
Anual, US$ 15 milhões de financiamento vai ser previsto pelo o governo de 
Tanzânia, Parcerias de Desenvolvimento e honorários pagamento por as 
parcerias
Défice de financiamento
TBD
Para Mais Informações
Veja www.SAGCOT.com 
Tel: +255 (0)22 260 1024/ 46
Fax: +255 (0)22 260 2368
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Nome do projeto

Reabilitação do Complexo Agro Industrial Nzara 

País (es) do Projeto: 

Sudão do Sul, RDC, RCA 

Setor do Projeto

Agricultura / Agro-Indústria 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Governo do Sudão do Sul (buscando a participação privada via PPP) 

Breve Descrição do Projeto

Fundado em 1943, o complexo Nzara uma vez compreendido a 
descaroçamento de algodão completo integrado, fiação, tecelagem e têxtil 
moinho, dois lagares de azeite (caroço de algodão, utilizando, amendoim, 
gergelim e óleo de palma), uma fábrica de sabão, uma pequena plantação 
de açúcar e fábricas de jiggery, uma serraria, manga, citros e café pomares 
e operações de gado, aves e de piscicultura. Tendo 1.000 hectares de terra, 
Nzara está localizado no “cinturão verde” do Sudão do Sul, com fronteiras 
com a RDC e CAR. Este projeto de reabilitação é projetado para servir aos 
redores da grande “área cativa” na RDC e CAR, Nzara está localizada em uma 
área de mais de 2000 do porto mais próximo. 

Oportunidade de Investimento

Cultivar concessões, gestão de instalações de processamento; logística 
e serviços de transporte; energia; instalações de armazenamento; 
fornecimento de entradas; embalagens, serviços de comércio e finanças. 

Etapa do Projeto

Instalações existentes, estudo de viabilidade de novas operações 
necessárias 

Tipo de Projeto

PPP – Agricultura / Agronegócio / Agroindústria 

Duração do Projeto

Estimativa 24 meses para recuperar e iniciar as operações iniciais 

Custo do Projeto

TBD (nota o investimento inicial hoje seria avaliado em cerca de US $ 60 
milhões)

Financiamento disponível

 TBD 

Défice de financiamento

TBD

Para Mais Informações

http://www.ssdi.co.za/

Nome do projeto
Pólo Regional Integrado Crescimento Agrícola Ruzizi Plain
País (es) do Projeto: 
RDC, Ruanda, Burundi 

Setor do Projeto
Agricultura / Agro-Indústria 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto
Banco Mundial / Governo da República Democrática do Congo (buscando 
a participação privada via PPP) 

Breve Descrição do Projeto
Pólos de crescimento são simultâneo, coordenado investimentos em 
muitos setores, para apoio auto-sustentável industrialização em uma 
país. Este é um projeto multi-sector espacial desenvolvimento apoio às 
famílias, o desenvolvimento da agricultura comercial, o agronegócio, o 
desenvolvimento de um fertilizante de plantas regional, reabilitação do 
aeroporto Kamembe para servir como um aeroporto regional para as 
regiões adjacentes de Bukavu, Burundi e Sudoeste de Ruanda, e apoio de 
logística de comércio no Ruzizi Plain. 

Em parte, o projeto também é capaz de construir sobre a cinco anos 
(2006 -2012), catalisador IFDC (Catalisar a Intensificação Agrícola Acelerada 
para Estabilidade Social e Ambiental) do projeto que foi financiado pelo 
governo da Holanda. O projeto envolveu 714 mil agricultores e as atividade 
envolvidas em 650,000 hectares na Ruzizi Plain.

Oportunidade de Investimento
Gestão de instalações de processamento; logística e serviços de transporte; 
energia; instalações de armazenamento; entradas (sementes e fertilizantes) 
disposição; fornecimento de tecnologia irrigration; embalagens, serviços 
de comércio e finanças. 

Etapa do Projeto
Missões Inception visitou o Pólo Projeto Ruzizi Crescimento Agrícola em 
Setembro e Outubro 2014, em que ponto o projeto preparação etapa foi 
lançado, e os atividades de projeto foram discutido com governo.

Tipo de Projeto
Potencial PPP – Agricultura / Agronegócio / Agroindústria 

Duração do Projeto
Estimativa 12 meses para ter documentos formais do projeto – 60 meses 
para implementar 

Custo do Projeto
 US $ 200 milhões 

Financiamento disponível
Banco Mundial incluiu 100 por cento de financiamento em lista de projetos 
prioritários que fazem parte do compromisso de 1 bilhão de dólares. 

Défice de financiamento
TBD – Banco Mundial observou que há várias áreas (fábrica de fertilizantes, 
instalações agroindustriais, cadeias de valor da agricultura), onde o setor 
privado pode participar. Buscando as partes interessadas. 

Para Mais Informações
Programa de Integração, AFCRI Iniciativa dos Grandes Lagos da África 
Regional 
Mailstop J11-1102 Banco Mundial 1818 H St NW Washington, DC 20433 
EUA 
Tel: + 1-202-458-9197, Fax: + 1-202-522-1580, URL: www.worldbank.org 
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Nome do projeto

Programa de Apoio ao Processo de Integração Económica da CEPGL 
– Regional Milho Cadeia de Valor 

País (es) do Projeto: 

RDC, Ruanda, Burundi 

Setor do Projeto

Agricultura / Agro-Indústria 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

CEPGL / PNUD ((buscando a participação privada via PPP)) 

Breve Descrição do Projeto

Projeto envolve 27 comunidades em três países e envolve o 
desenvolvimento de uma cadeia de milho regional, o reforço da 
competitividade dos mercados de milho na região e fora dela (para 
suportes), e o reforço da capacidade de CEPGL para desenvolver e apoiar 
cadeias de valor regionais da agricultura 

Oportunidade de Investimento

Prestação de entradas; criação e gestão de instalações de processamento; 
logística e serviços de transporte; energia; instalações de armazenamento; 
fornecimento de entradas; embalagens, serviços de comércio e finanças. 

Etapa do Projeto

O desenho do projeto foi desenvolvido pelo PNUD 

Tipo de Projeto

Potencial PPP – Agricultura / Agronegócio / Agroindústria 

Duração do Projeto

Estimativa 12 meses para ter documentos formais do projeto – 36 meses 
para implementar 

Custo do Projeto

 US $ 20 milhões 

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Questões / comentários

Secretariat Executif Permanent de la CEPGL
BP 58 GISENYI/RUBAVU Republique du Rwanda
Tel: +250 280 30 30 40/50/60
Email: info@cepgl.org
URL: www.cepgl.org

Nome do projeto

ABSA – SABMiller Grãos e Projeto Semente 

País (es) do Projeto: 

RDC, Ruanda, Burundi, Uganda, Tanzânia, Zâmbia 

Setor do Projeto

Agricultura / Agro-Indústria 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Banco ABSA e SAB Miller 

Breve Descrição do Projeto

O projeto foi implementado, com outros parceiros da cadeia de valor 
agrícola, como um piloto - com início em fevereiro de 2014 (plantio) e 
devido à colheita foi em setembro e outubro de 2014. O milho foi, em 
seguida, seco e armazenado. O primeiro ano do piloto foi planejado para 
ser financiado pela Absa, com o segundo e terceiro anos financiado pelas 
partes interessadas (incluindo GDOs).

O milho foi colhida eo milho está atualmente no processamento de ser 
vendido.

Milho a partir de Fase 1 (ano 1), a partir de do projecto pode vir a ser 
vendidos até ao final de Fevereiro de 2015. Fase 2 implementação 
dependerá de financiamento disponíveis.

Oportunidade de Investimento

Prestação de entradas; desenvolvimento agro-revendedor; criação e 
gestão de instalações de processamento; logística e serviços de transporte; 
energia; instalações de armazenamento; embalagem, comércio e serviços 
de micro-finanças. 

Etapa do Projeto

Concept Stage 

Tipo de Projeto

Potencial PPP – Agricultura / Agronegócio / Agroindústria 

Duração do Projeto

Fase 1- complete; Fase 2 – Corrente, 1 ano; Fase 3 (2016) – 1 ano.

Custo do Projeto

O custo do projeto foi de aproximadamente US $ 1,1 milhão (US). 
Necessidades de financiamento será de 2 anos (2015) e do ano (2016) 
- semelhante ao custo atual do projeto, se a mesma área cultivada é 
plantada.

Financiamento disponível

Financiamento do banco foi US$ 454 000

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Representante: Comércio Internacional e Inteligência de Investimento 
Agbiz (Agricultural Negócios Secção) 
PO Box 76297, Lynwood cume 0040 
Grain Building, 477 Witherite Estrada 
The Willows, Pretoria, África do Sul 
Tel: +27 12 807 6686 
URL: www.agbiz.co.za
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Nome do projeto

Facilidades de Armazem Ruanda nas Fronteiras de Gisenyi e 
Fronteiras de Ruzizi Fronteiras 

País (es) do Projeto: 

RDC, Ruanda 

Setor do Projeto

Agricultura / Agro-Indústria / Comércio 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Conselho de Desenvolvimento de Ruanda/Rwanda Development Board 
(interessados na participação do setor privado através de PPP) 

Breve Descrição do Projeto

Ruanda tem comércio significativo com a vizinha RDC, tanto para 
exportação e produtos reexportados. Em Kivu Norte e Sul há mais de 10 
milhões de pessoas, e Goma e Bukavu estão a cerca de 5 km das cidades 
de Ruanda (Gisenyi e Ruzizii). Os preços dos bens nas duas cidades da RDC 
são entre 9-179 por cento mais alto do que em Ruanda, e a segurança da 
carga é uma preocupação. Comerciantes buscam cada vez mais armazenar 
suas mercadorias no lado da fronteira de Ruanda. Esta iniciativa do 
armazém alfandegado acomodaria este mercado. 

Oportunidade de Investimento

Criação e gestão de instalações de armazenamento; logística e serviços de 
transporte; energia; serviços de comércio e finanças. 

Etapa do Projeto

Resumo do Projeto elaborado pela Deloitte Touche 

Tipo de Projeto

Potencial PPP – Agricultura / Agronegócio e infra-estruturas conexas 

Duração do Projeto

Estimativa seis meses para ter documentos formais do projeto – 12 meses 
para implementar 

Custo do Projeto

 TBD 

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Rwanda Development Board 
PO Box 6239 Kigali – Ruanda 
Tel: 250 510 248 
Fax: 250 510 249 
E-mail: info@rwandainvest.com 
Website: www.rdb.rw 

ENERGIA 

•		 Energia Sustentável para Todos, Energia áfrica e o 
Programa de Desenvolvimento da Infra-estrutura na 
áfrica – Em setembro de 2011, o secretário-geral da ONU, 
Ban Ki-moon lançou a iniciativa de Energia Sustentável para 
Todos e partilhou a sua visão de como governos, empresas 
e sociedade civil, trabalhando em parceria, poderiam 
tornar a energia sustentável para todos uma realidade até 
2030. Em 2013, o período 2014-2024 foi designada como 
a Década das Nações Unidas da Energia Sustentável para 
Todos (www.se4all.org). Em 2013, o presidente dos Estados 
Unidos Barack Obama lançou uma iniciativa de Energia 
da África para inspirar os parceiros de desenvolvimento, o 
setor privado e os governos africanos para que o aumento 
da oferta de energia elétrica tornasse uma prioridade na 
África. Para a África Subsaariana, a escala do investimento 
necessário para atingir acesso universal à energia é cerca 
de US $ 15 a US $ 20 bilhões por ano, a cada ano, até 2030. 
A única maneira de conseguir isso é usar fundos públicos 
para alavancar o investimento privado. Em última análise, 
a África pode depender do envolvimento bem sucedido 
do setor privado para atender às necessidades energéticas 
de África. Até o momento, os sócios fundadores do setor 
privado de SE4ALL se comprometeram a desenvolver cerca 
de 10 GW de projetos de geração crítica em cinco dos 
países que focam em Energia na África, resultando em mais 
de US $ 20 bilhões em investimentos nos setores de energia 
nesses países. Parceiros do setor privado também estão 
focados em mini-rede e serviços de energia distribuída 
e infra-estrutura, que pode fornecer energia limpa e 
confiável para as populações rurais de África. Compromissos 
somam-se prover para até 700 mil novas casas e empresas 
e mais de US $ 1,1 bilhão em investimentos. Parceiros 
financeiros comprometeram-se em disponibilizar mais de 
US $ 8 bilhões para financiamento de projetos de energia, 
por meio de financiamento de projetos, novas linhas de 
financiamento / plataformas e arrecadação de fundos.13 

 Uma conseqüência do Plano de Desenvolvimento de Infra-
estrutura a Longo e a Médio Prazo do programa NEPAD, 
abordado pela primeira vez em meados da década de 
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2000, o Programa de Desenvolvimento da Infra-estrutura na 
África (www.pida.org) é o plano diretor de desenvolvimento 
de infra-estruturas no continente. Estas três iniciativas 
políticas geraram atividade programática destina a abordar 
a necessidade do continente para a melhoria da capacidade 
de geração, transmissão e distribuição – para atender à 
crescente demanda doméstica, comercial e industrial, de 
acordo com a população do continente e o crescimento do 
PIB relacionado. Outros doadores bilaterais e multilaterais 
têm seguido o exemplo: “Ao longo dos próximos sete anos, 
o Comissário Europeu para o Desenvolvimento, Andris 
Piebalgs, disse que Bruxelas vai gastar mais de € 2 bilhões 
em apoio à energia na África. Espera-se que esta iniciativa, 
por sua vez, alavanque os investimentos a mais de € 10 
bilhões, preenchendo as lacunas de infra-estrutura de 
energia e permitindo que empresas, escolas, residências 
e hospitais tenham acesso à energia elétrica de que 
necessitam.“14 

•		Principais países – Na Pesquisa de Conficança da 
PEW 2013 “Quem está ganhando a Corrida de Energia 
Limpa”, verificou-se que nos últimos cinco anos, a 
África do Sul teve a maior intensidade de investimento 
(predominantemente no setor de energia solar) e recebeu 
US $ 4,9 bilhões em investimentos em energia renovável 
em 2013 como o fornecedor-líder de energia dentro do 
Grupo de Energia Sul-africano, a África do Sul a partir da 
energia predominante liberada por carvão fornece 60 
por cento da eletricidade para o mercado da África do 
Sul e 40 por cento da produção de todo o continente. 
No entanto, dentro do PSCF GLR, o maior potencial de 
produção de electricidade reside no recurso de hidro-
elétrica da República Democrática do Congo da Represa 
INGA. A Angola, depois da Nigéria, é o maior produtor 
de petróleo do continente, e o Sudão do Sul está dentro 
dos 10 maiores produtores de petróleo. Além disso, toda 
a região, que é a cabeça do rio Nilo e inclui os Grandes 
Lagos e Victoria Falls, há energia hidrelétrica significativa 
inexplorada, recursos eólicos (nas regiões montanhosas do 
Vale do Rift) e fonte de energia geotérmica. Além da África 
do Sul, o Quênia também tem um sistema de transmissão 
desenvolvido e é um propulsor do Grupo de Energia do 
Leste Africano, juntamente com a Etiópia. O governo do 
Quênia está à procura de investidores para estabelecer uma 
fábrica de produção de transformadores. O projeto, que 
será construído em regime de BOT, deverá produzir 20 mil 
transformadores anualmente.15 O Quênia está buscando 
investidores para construir três usinas a fim de aproveitar 
o vapor no Vale do Rift, a Companhia Estatal Geotérmica 
de Desenvolvimento (GDC), disse em janeiro de 2014. O 
GDC disse que espera perfurar 120 poços na primeira fase 
do projeto. As três fábricas devem produzir 300MW de 
energia em 2018 e o GDC estima que o campo do projeto 
tenha um potencial de cerca de 750MW. “Será fornecido um 
período de 24-36 meses para construção da usina”, disse 
em um comunicado, acrescentando que os investidores 
seriam obrigados a fornecer 60 por cento a 80 por cento 
do capital. Ele disse que os investidores que se classificarem 
esperava-se levantar pelo menos US $ 400 milhões para 
o desenvolvimento e o governo não daria garantias de 
risco. Incentivou os futuros investidores a olhar para estes 
a partir das organizações como a Agência de Garantia 
de Investimento Multilateral do Banco Mundial.16 O gás 

metano prenuncia o Lago Kivu para posicionar a RDC e 
Ruanda como produtores importantes de energia elétrica 
na próxima década. “Há também um enorme potencial em 
Uganda, porque o governo introduziu uma regulamentação 
favorável ao investimento. Em Uganda, hoje, existem 
tarifas custo-eficientes, bem como as PPP e os contratos 
de compra de energia que são reconhecidos como sendo 
procedimentos seguros entre produtores privados de 
energia e os consumidores do setor público. “(Bruno 
Wenn, Presidente da Corporação de Investimento Alemã 
e presidente da Associação de Instituições de Finanças 
Europeias de Desenvolvimento – abril 2014) 

•		 Foco na Indústria- Desenvolvimento de Rede, “Inter-
relação”, Energia Renovável, e Produção de Energia 
Independente – Em todo o continente, e também na 
região, há um foco em aumentar o alcance das redes de 
eletricidade em cada país e melhorar a capacidade de 
transmissão da rede básica e da interligação em cada região 
dentro dos agrupamentos de energia regional emergente. 
Maior foco também foi colocado no aproveitamento de 
água, energia eólica, solar, geotérmica e biomassa de 
eletricidade relacionado na criação de fontes de energia 
sustentável em toda a região e no continente. Além 
disso, os governos regionais e continentais estão cada 
vez mais buscando PPPs e estabelecimento de políticas 
e regulamentos produção de energia independente para 
aproveitar o poder do setor privado no desenvolvimento, 
financiamento e gestão de projetos de energia. 

•		 Liderar subsectores – Como o PSCF GLR é uma região 
rica em água, enquanto outros projetos de energia 
renovável estão surgindo e projetos baseados em carbono 
tradicional ainda são importantes fontes de energia na 
região, aproveitando hidro, mini e micro-fontes hidro-
elétricas de geração de energia são o foco principal em 
termos de aumento da produção de electricidade de 
forma expedita. Assim, os projetos hidrelétricos dominam a 
canalização de projetos que estão sendo desenvolvidos na 
região no momento. Além disso, projetos de transmissão 
e interconexão são predominantes já que os países 
procuram poder mudar de carga e comércio de energia 
elétrica entre si com maior flexibilidade e custo-efetividade. 
Além de energia renovável, a região é rica em recursos de 
carbono e é um grande produtor de petróleo e gás a nível 
mundial. Angola, Sudão do Sul e Congo são os principais 
produtores de petróleo e gás e Uganda, Quênia e República 
Democrática do Congo também têm reservas e exploração 
em andamento. 

•		 Liderar Investidores do Setor Privado – Não obstante 
o crescente foco em energias renováveis, as principais 
empresas de “energia” na região são as de petróleo e 
gás, como as multinacionais, a saber, Total, Chevron, BP, 
ExxonMobil, Marathon, Petrobrás são todas ativas na 
região. A companhia nacional de petróleo da China, CPECC, 
também é muito ativa no Sudão do Sul e cada vez mais 
ativa na Angola. Eskom da África do Sul é a maior utilidade 
no continente e Kenya Power and Light e a Companhia 
de Suprimentos Elétricos da Tanzânia também são líderes 
regionais. Sasol (gás para líquido) e Engen são outras 
empresas líderes de energia sul-africanas ativas na região. 
Na área de energia renovável, os líderes globais como a 
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Abengoa, Fonte brilhante e Areva (concentração de energia 
solar), Yingli, SolarWorld, Jinko Solar (Solar Fotovoltaica), e 
Suzlon e Siemens (energia eólica) são todos os ativos na 
África do Sul e estão começando a explorar oportunidades 
em outros lugares no continente. O Banco Mundial diz 
que o setor privado pode colher enormes benefícios da 
produção de petróleo e gás se criar vários produtos que 
possam ser fornecidos em toda a cadeia. O Líder do Setor 
WB de Desenvolvimento do Setor de Finanças e do Setor 
Privado, o Sr. Andrea Dall’Olio, disse em entrevista coletiva 
durante uma mesa redonda de diretores na Tanzânia 
que o setor privado deve identificar as necessidades a 
serem fornecidas em cada etapa da cadeia de produção 
de petróleo e gás, respeitando a qualidade. “Para pegar 
os negócios lucrativos, o setor privado deve envolver 
especialistas de gás e petróleo e aprender com o vasto 
conhecimento obtido em várias pesquisas realizadas em 
outros países”, disse ele. Ele pediu que o setor privado entre 
em joint-ventures com empresas estrangeiras, onde eles 
não podem fazer por si só a fim de colher o máximo de 
retorno do investimento nos sector.17 

•		Desafios e Propulsor da Indústria – Ao longo da 
última década, a África tem sido a segunda economia 
de crescimento mais rápida do mundo, atrás apenas da 
Ásia – que tem sido o principal responsável pelo rápido 
crescimento da China no mesmo período – assim como 
bilhões de pessoas na população da Índia. Durante este 
período, a crescente classe média do continente, melhoria 
na governaça, e uma população jovem que tem atraído 
investimento sem precedentes e reposicionado a região 
como um mercado em crescimento para produtos de 
consumo – como eletro-eletrônicos, telefones celulares 
e automóveis. O crescimento rápido da população (que 
deverá duplicar para 2,4 bilhõesnos próximos 40 anos) 
também tem sido um propulsor económico como o 
crescimento na habitação e construção – em todo o 
continente e PSCF GLR. Crescentes descobertas de petróleo 
e gás no GLR também têm aumentado o interesse e 
atividade de investimento no setor de energia na região. Por 
fim, a queda rápida de preços de energia solar fotovoltaica 
(40 por cento na queda dos preços nos últimos três anos) e, 
em menor extensão, a CSP tem estimulado interesse muito 
maior em energia solar do que existia anteriormente. 

•		As principais oportunidades do setor de energia da 
áfrica 
1.  Pouco acesso e capacidade insuficiente – Alguns 

24 por cento da população da África Subsaariana tem 
acesso à eletricidade contra 40 por cento em outros 
países de baixa renda. Excluindo a África do Sul, toda a 
capacidade instalada de geração de sub-saariana é de 
apenas 28 Gigawatts, o equivalente à da Argentina. 

2.  Pouca confiabilidade – Empresas industriais africanas 
experimentam quedas de energia, em média, 56 dias 
por ano. Como resultado, as empresas perdem de 6 por 
cento das receitas de vendas no setor informal. Quando a 
geração de back-up é limitada, as perdas podem ser tão 
elevadas como 20 por cento. 

3.  Altos custos – As tarifas de energia em muitas partes 
do mundo em desenvolvimento variam na faixa de US $ 
0,04 a US $ 0,08 por quilowatt-hora. No entanto, na África 
Subsaariana, a tarifa média é de US $ 0,13 por kilowatt-

hora. Em países dependentes de sistemas baseados 
em diesel, as tarifas são mais altas ainda. Dada a baixa 
confiabilidade, muitas empresas operam seus próprios 
geradores a gaóleo em duas a três vezes o custo com os 
custos ambientais associados. 

•		O texto acima está gerando oportunidades 
de investimento-chave na PIEs, Transmissão, 
Canalização, Armazenamento, Energia Renovável, 
Contador Pré-Pago – As principais áreas onde as 
oportunidades existentes no setor da energia no PSCF 
GLR estão na área de produção de energia independente 
(particularmente envolvendo energia hidráulica), 
transmissão de energia elétrica, desenvolvimento 
de condutas e de armazenagem de gás e petróleo. 
Oportunidades de geração de energia renovável, embora 
por pequena planta e energia distribuída, também estão 
surgindo em toda a região. Por fim, com os investidores em 
energia elétrica e expansão utilidade procuram garantir que 
mais usuários paguem pelos serviços, as oportunidades 
estão surgindo para a difusão de sistemas de contador e 
pagamento “pré-pago”. 
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Ian Robertson, 
Managing Director

www.tanelec.co.tz

PERFIL DO INVESTIDOR: 
TANELEC LIMITED 

Perfil do Investidor: TANELEC LIMITED 
Com sede em Arusha, Tanzânia, 
Tanelec foi iniciado em 1981 e é 
especializada na fabricação e distribuição 
de transformadores completos, 
representando cerca de 75 por cento 
do seu volume de negócios. O restante 
é dividido entre o serviço e divisão de 
reparação, bem como a fabricação de 
marchas de baixa e média tensão. 

Desde 2007, o acionista majoritária da Tanelec é o proeminente grupo 
de investimento queniano listado TransCentury Limited, que tem uma 
forte presença no setor de energia na região, com interesses em uma 
ampla gama de projetos de fabricação de cabo e de eletrificação. 

Cerca de 35 por cento do seu negócio é fornecido para o mercado da 
Tanzânia, com o restante dos serviços públicos e setores privados em 
Uganda, Ruanda, Burundi, Quênia, Malawi, Moçambique e Zâmbia. 
Tanelec é o único fabricante de transformadores na África oriental e 
central, e grande parte de seus negócios está ganho no ambiente 
competitivo de licitações internacionais. 

Frank Duggan, 
Gerente Regional

www.new.abb.com 

PERFIL DO INVESTIDOR: 
ABB INDIA, ORIENTE 
MÉDIO E áFRICA 

A ABB é líder em tecnologias de potência 
e de automação. Com sede em Zurique, 
na Suíça, a empresa emprega 150 mil 
pessoas e opera em aproximadamente 
100 países. As ações da empresa são 
negociadas nas bolsas de valores de 
Zurique, Estocolmo e Nova York. 

Negócios da ABB são compostos por cinco divisões que são, por sua vez, 
organizados em relação aos clientes e setores que atendemos. 

A empresa, em sua forma atual foi criada em 1988, mas sua história se 
estende por mais de 120 anos. O sucesso da ABB tem sido impulsionado 
principalmente por um forte foco em pesquisa e desenvolvimento. 
A empresa mantém sete centros de pesquisa corporativos em todo 
o mundo e tem continuado a investir em P & D por meio de todas as 
condições de mercado.
 
Na região dos Grandes Lagos, a ABB tem escritórios em Angola, Congo, 
República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul, Tanzânia, 
Uganda e Zâmbia. 

Projetos de setor de energia ilustrativa selecionada 

Nome do projeto

Projeto Hidrelétrico Ruzizi III 145 MW 
(ver http: //www.au-pida.org/node/88)

País (es) do Projeto: 

Ruanda, República Democrática do Congo, Burundi 

Setor do Projeto

Energia / Electricidade (hidrelétricas) 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

CEPGL / ECGLC (Patrocinador); Banco Mundial (fiador), PPP – investidor 
privado 

Breve Descrição do Projeto

O projeto fornecerá eletricidade em igual proporção a Ruanda, Burundi 
e na região do Kivu da República Democrática do Congo (RDC). Ele 
está localizado na fronteira entre Ruanda e a RDC e na trans-fronteira 
internacional da bacia Kivu-Ruzizi. O projeto está previsto para fornecer 
eletricidade a baixo custo para os três países da Comunidade do Leste 
Africano e do Mercado Comum da África Oriental e Austral. A usina 
hidrelétrica de Ruzizi III é de 145 MW e será construída na fronteira entre 
Ruanda e a República Democrática do Congo. É um tipo de projeto hidro-
corre-do-rio, que também permitirá o controle do nível da água na bacia 
hidrográfica. A Comunidade Económica dos Países dos Grandes Lagos 
(ECGLC) estará envolvida na implementação deste projeto de energia 
renovável. 

Oportunidade de Investimento

Projeto, engenharia e de concessão de produção independente de energia 

Etapa do Projeto

Todos os estudos de viabilidade concluídos

Tipo de Projeto

Energia, PPP 

Duração do Projeto

Estimativa 36 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

US $ 210 milhões 

Financiamento disponível

Banco Mundial de Garantia para 210 dólares pendente 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Banco Europeu de Investimento 
África Oriental e Central e Região do Pacífico 
98-100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburgo 
Tel: +352 43 79 82974 
URL: www.eib.org 
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Nome do projeto

Projeto Gás Metano em Ruanda e RDC (www.kivugas.com) 

País (es) do Projeto: 

Ruanda, República Democrática do Congo 

Setor do Projeto

Energia / Electricidade (gás metano – electricidade) 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

EAC / RDC e Ruanda (participação privada bem-vinda através de PPP) 

Breve Descrição do Projeto

Lago Kivu contém cerca de 300 bilhões de metros cúbicos de CO2 e de 
60 bilhões de metros cúbicos de gás CH4. Estima-se que 120-250.000,000 
m3 de CH4 são gerados anualmente no lago. Ruanda deseja utilizar este 
recurso para desenvolver projetos de metano-a-energia e outros usos, tais 
como fertilizantes e projetos de gás-para-líquidos. O metano no lago Kivu 
é estimado ser suficiente para gerar 700MW de electricidade ao longo de 
um período de 55 anos; Partes de Ruanda do potencial total de geração 
é de cerca de 350MW, sendo o restante das ações da RDC. Ruanda e RDC 
concordam em desenvolver conjuntamente inicialmente 200 MW. 

Oportunidade de Investimento

Projeto, engenharia e de concessão de produção independente de energia 

Etapa do Projeto

Estudo de viabilidade concluído 

Tipo de Projeto

Metano para transporte de electricidade 

Duração do Projeto

Estimativa 36 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

US $ 900 milhões 

Financiamento disponível

Cerca de 140.000 mil dólares americanos já foram investidos durante os 
últimos 5 anos. 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Conselhor de Desenvolvimento de Ruanda (Rwanda Development Board) 
PO Box 6239 
Kigali – Ruanda 
Tel: 250 510 248 
Fax: 250 510 249 
E-mail: info@rwandainvest.com 
Website: www.rdb.rw

Nome do projeto

Reabilitação de Ruzizi I (30 MW) e Linha de Transmissão de 
Reabilitação e Desenvolvimento II (40 MW)

País (es) do Projeto: 

Ruanda, República Democrática do Congo, Burundi 

Setor do Projeto

Energia / Electricidade (hidrelétricas) 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

CEPGL / ECGLC (Patrocinador); Banco Mundial (financiador) – interesse em 
PPP 

Breve Descrição do Projeto

O projeto se destina a reabilitar as linhas de energia hidrelétricas existentes 
relacionadas com Ruzizi I e II, a reabilitação das linhas de transmissão para 
Bukavu e Goma mais a extensão do sistema de distribuição. 

Oportunidade de Investimento

Engenharia, gestão e concessão / contrato de manutenção 

Etapa do Projeto

Estudo de viabilidade concluído 

Tipo de Projeto

Transmissão de Energia Elétrica 

Duração do Projeto

Estimativa 24 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

 US $ 150 milhões 

Financiamento disponível

Banco Mundial 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Programa de Integração Regional da África – Iniciativa dos Grandes Lagos, 
AFCRI Banco Mundial 1818 H St NW Mailstop J11-1102 Washington, DC 
20433 EUA 
Tel: + 1-202-458-9197 
Fax: + 1-202-522-1580 
URL: www.worldbank.org
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FINANÇAS

•		 Financiamento Comercial Incluso – A falta de acesso 
ao financiamento – para indivíduos e empresas – surgiu 
como um obstáculo fundamental para o crescimento 
económico do continente, assim, ao longo dos últimos 
cinco anos um foco significativo na comunidade de 
parceiros de desenvolvimento e, mais recentemente, no 
seio da comunidade de bancos centrais africanos tem 
sido relacionada com a melhoria do acesso aos serviços 
bancários e empréstimos, capital próprio e capital de seguro 
para famílias e pequenas e médias empresas. O conceito 
de financiamento das empresas, inclusive se concentra em 
como os pequenos proprietários, pessoas em comunidades 
rurais, pessoas físicas, e participantes em cadeias de valor, 
e os que estão na “base da pirâmide” podem acessar 
capital para melhorar suas vidas. Este tema sustenta as 
oportunidades do setor de finanças da GLR, como a maioria 
das nações da região tem sob a infra-estrutura financeira 
desenvolvida e menos de 35 por cento da população no 
seu conjunto tem acesso a capital. O Making Finance Work 
na iniciativa de África (www.mfw4a.org) e o Finmark Trust 
(www.finmark.org.za) tomaram a dianteira em ajudar a 
promover o acesso ao financiamento no continente e no 
PSCF GLR. 

•		Principais mercados – Os dois principais mercados de 
capital financeiro no PSCF GLR são África do Sul, cujo setor 
financeiro é classificado no top 10 do mundo (dentro de 
bancos comerciais e de investimento, um grande mercado 
de capitais e negócios robustos, seguros, agências de 
forex, e bancos de desenvolvimento, instituições de 
microcrédito, poupança e instituições de crédito, fundos de 
pensão, finanças móveis e finanças postais) e Quênia (líder 
mundial em valor de mercado móvel e áread de modelo de 
financiamento incluído). Dadas as suas receitas do petróleo, 
Angola, é também um importante mercado de capitais na 
região. 

•		 Foco na Indústria – SME (“Missing Middle”), investimento 
de impacto, investimento em dinheiro inframóvel e Capital 
de Risco – Em todo o continente e na região, há um 

foco na formação e mobilização de capital para as PME 
como o impulso para ajudar a expandir o setor privado 
doméstico africano (com o desejo relacionado de criar 
mais oportunidades de emprego local para o crescente 
aumento de jovens pós-ensino médio). Ainda é difícil de 
toda a região para as pequenas empresas de garantir a 
dívida e aumentar o capital em que forem considerados 
mais arriscados do que outros caminhos disponíveis para 
os bancos a implementar os seus bens. Formação de 
capital social para métricas além da taxa interna de retorno 
também têm crescido na demanda como o conceito 
de “investimento de impacto” tem sido promovido por 
instituições como a Fundação Rockefeller, a Agência de 
Desenvolvimento da Holanda, SNV, e o Departamento 
Britânico para o Desenvolvimento Internacional. O 
diagnóstico de 2008 do Diagnóstico de Infra-estrutura 
do País do Banco Mundial África definidos ao pormenor 
a uma lacuna de $ 40 bilhões anuais necessários por 
parte dos países da África para financiar a manutenção, 
reparação e novos desenvolvimentos necessários no setor 
de infra-estrutura. Desde então, o foco principal tem sido 
a mobilização de capital do setor privado para financiar 
infra-estrutura, desenvolvimento de regulamentos de 
PPP para guiar um aumento de parceria público-privada, 
bem como a introdução de obrigações de financiamento 
(soberano, municipal e diáspora) para enfrentar o défice 
significativo anual e para atender a quase US $ 50 bilhões 
que os próprios governos estão gastando fora do tesouro 
Nacional. Mpesa – o que facilita os pagamentos por meio 
de transferências de telemóveis e fundos de capital de risco, 
tais como o fundo de agricultura PHATISA também são 
exemplos de maneiras em que a inovação financeira está 
ajudando a região. 

•		 Setores de ponta – Na maioria dos países da PSCF GLR, 
o foco significativo tem crescido na área de mobilização 
de capital para financiamento da cadeia de valor em 
relação ao foco crescente da região e do continente 
no desenvolvimento liderado pela agricultura. Bancos 
comerciais, micro-finanças e seguros são os mais em 
pé subsetores da região PSCF GLR e capital de risco, 
investimento de impacto, o desenvolvimento do mercado 
de capitais, finanças mercadoria, e banca de investimento 
estão surgindo subsetores. Fundos de garantia, locação e 
manufacturação também são novas áreas que começaram 
a atrair o interesse.

	•		Investidores do Setor Privado Líder – O banco 
comercial é uma força da região como um número de 
bancos regionais continentalmente ativos – principalmente 
da África do Sul (Standard / Stanbic Bank), Nigéria (Access 
Bank), Togo (Ecobank) – e bancos multinacionais na 
Europa (Standard Chartered Bank, Citibank, Barclays) que 
comercializam na região. Equity Bank, Bank of Kigali, CRDB, 
Diamond Trust, e Trust Merchant Bank são todos bancos 
líderes na região. Sanlam da África do Sul é uma companhia 
de seguros em expansão destinada à região, Africa Re 
é uma grande empresa de resseguro ativa na região. 
O AfBD apoiado pelo Fundo de Garantia Africano está 
conduzindo fluxos de capital privado em bancos e no setor 
de finanças da região e do BAD, o IFC e o Banco Europeu 
de Investimento são todas as linhas de prestação de crédito 
para incentivar os bancos a expandir sua penetração mais 
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para baixo da pirâmide e para oferecer financiamento para 
PMEs da região. O dinheiro móvel na região, também é uma 
fonte crescente de acesso ao financiamento impulsionado 
pelas empresas de telefonia celular ativas na região, 
incluindo: Vodacom, Celtel de, Glo, MTN, Orange, Safaricom, 
Tigo e Airtel. 

•		Propulsores e Desafios da indústria – Propulsores 
importantes no setor financeiro da região são o fluxo 
de aumento de capital de exportação no sistema de 
exportações minerais africanos, o poder ganho da crescente 
classe média, construção e habitação relacionados com 
empréstimos e gastos, relaxado regulamento do fundo de 
pensão com foco no aumento da mobilização de recursos 
financeiros internos, melhorando a capacidade de dentro 
do governo para coletar e administrar os impostos, e a 
percepção melhorada continental e internacional da África 
(em conjunto) como destino de investimento. Desafios 
que permanecem dentro da indústria estão relacionados 
com a escassez de SME/PME e empréstimos relacionados 
à agricultura e habilidades de investimento, a falta de 
assistência técnica e apoio para ambas as instituições 
financeiras e os destinatários da capital. Há também muito 
poucos veículos inovadores de financiamento, nem locação 
adequada, factoring e especialistas em empréstimos 
financeiros. A necessidade de melhorar os controlos 
sobre a fuga de capitais da Região, bem como reduzir os 
actuais níveis excessivos de burocracia no sector público 
e inibir a prática dos preços de transferência na Região são 
também desafios que precisam de ser ultrapassados para  o 
crescimento do sector financeiro.

•		Oportunidades de Investimento chave – Capital 
de Risco, o impacto dos Fundos de Investimento, 
Factoring, Locação, Empréstimo Financeiro e Banco 
de investimentos – As principais áreas onde emergentes 
de serviços financeiros investidores do setor podem 
encontrar oportunidades na região são as áreas de capital 
de risco (fase inicial de financiamento de capital para as 
PME), impacto de Fundos de Investimento para empresas 
nacionais de médio porte, facilidades de factoring para 
ajudar empresas com fluxo de caixa, empresas de locação 
financeira (para financiar a crescente demanda para infra-
estrutura e equipamentos agrícolas, bem como automóveis 
na região), casas financeiras de títulos para estruturar 
instalações para suportar a demanda de financiamento 
da infra-estrutura significativa, e a banca de investimento 
(para facilitar o crescente setor de fusões e aquisições 
intraregional e internacional).

James Mwangi, CEO
www.equitybank.co.ke

PERFIL DO INVESTIDOR: 
EQUITY BANK 

O Banco está licenciado sob Lei 
Bancária do Quênia (Capítulo 488) e 
oferece serviços bancários de varejo, 
microfinanças e serviços relacionados. 
O Banco tem subsidiárias no Quênia, 
Uganda, Sudão do Sul, Ruanda e Tanzânia. 
Suas ações estão listadas na Bolsa de 
Valores de Nairobi e Uganda Securities 
Exchange. 

Equity Bank foi fundado como Patrimônio Building Society (EBS) em 
Outubro de 1984 e era originalmente um fornecedor de financiamento 
hipotecário para a maioria dos clientes que se enquadravam na 
população de baixa renda. Depois de ter sido declarada insolvente 
tecnicamente em 1993, a transformação da Equity em uma 
microfinanceira crescendo rapidamente e, em seguida, um banco 
comercial é amplamente considerado como uma história de sucesso 
inspiradora. Atualmente, a Equity Bank tem mais de 8 milhões de 
clientes, com quase metade de todas as contas bancárias no Quênia, 
tornando-se o maior banco em termos de base de clientes na África. A 
visão da empresa é “ser campeão da prosperidade sócio-económica dos 
povos da África”. 

PERFIL DO INVESTIDOR: PARCEIROS 
EMERGENTES DE CAPITAL 

HURLey Doddy
Co-CEO, Washington DC

Vincent Le Guennou
Co-CEO Paris/Abidjan

www.ecpinvestments.com 

ECP é um grupo de capital privado dedicado a investir na África. Até o 
momento, ECP arrecadou mais de US $ 2 bilhões para investir em todo o 
continente africano, incluindo as regiões francófonas. ECP colocou capital 
de seus investidores para trabalhar em mais de 40 países em todas as 
principais regiões do continente, apoiando diretamente mais de 50.000 
postos de trabalho. Hoje, ECP tem mais de uma década de experiência 
em investimentos na África através de sete fundos de capital privado. Eles 
têm mais de 50 investimentos realizados, mais de 30 saídas realizadas e 
um forte portfolio de transações restantes. ECP completou ofertas através 
de uma ampla variedade de setores, incluindo as empresas de consumo, 
telecomunicações, serviços financeiros, recursos naturais, agricultura e 
utilitários. Com 70 por cento de seus funcionários vivem e trabalham em 
sete países da África, a equipe de investimentos da ECP tem um alcance 
profundo em mercados africanos. Isto lhes permite ter uma visão sobre as 
economias locais das regiões e, finalmente, selecionar empresas que vão 
gerar resultados. 
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Projetos Selecionados do Setor Financeiro Ilustrativo 

Nome do projeto

Instituição Micro-financeira da Região dos Grandes Lagos ICGLR 
/ Societe Financiere et d’Investissement des Pays des Grands Lacs 
Africains (SOFIGL) 

País (es) do Projeto: 

RDC, Burundi 

Setor do Projeto

Microfinanças 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

ICGLR (Patrocinador) / SOFIGL (Patrocinador) (Potencial PPP) 

Breve Descrição do Projeto

O objetivo imediato é o de estabelecer um mecanismo de apoio de 
micro-finanças regionais, visando as instituições de micro-finanças em 
áreas urbanas e rurais para torná-las mais acessíveis, especialmente para as 
mulheres que são geralmente mais ativas nas atividades informais. 

SOFIGL foi criada em 2008, em Bukavu, na RDC, mas com uma missão 
regional de fornecer o acesso ao financiamento para os mineiros artesanais, 
assegurar a pequena agricultura e criadores de gado, e pequenas empresas 
da região.

Oportunidade de Investimento

Prestação de capital, serviços de gestão, capital privado e / ou linha de 
provisão de crédito 

Etapa do Projeto

ICGLR tem um documento de síntese e SOFIGL desenvolveu um plano de 
negócios preliminar 

Tipo de Projeto

O desenvolvimento de instituições de microfinanças 

Duração do Projeto

Estimativa de 12 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

Estimado US $ 4 milhões

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Secretariado Executivo da Conferência Internacional sobre a Região dos 
Grandes Lagos (ICGLR) PO Box 7076 Avenue du Gouvernement 
BRB Building, Segundo andar 
Bujumbura-Burundi Tel: +257 22 25 68 24/5/7/9 Fax: +257 22 25 6828 
Email: secretariat@icglr.org 
URL: www.icglr.org

Nome do projeto

Banco de Desenvolvimento dos Grandes Lagos Unidos CEPGL 
(BDEGL) 

País (es) do Projeto: 

RDC, Burundi, Ruanda 

Setor do Projeto

Finanças do Desenvolvimento 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

ICGLR / CEPGL (Patrocinadores) (Potencial de PPP – como a da Corporação 
de Rede de Inovação do Japão (http

Breve Descrição do Projeto

Fundada em 1977 e sediada em Goma, RDC, BDEGL esteve adormecido 
nos últimos 10 anos, com uma dívida de assinatura da RDC necessária para 
repor a base de capital da instituição. 

Historicamente ativo no financiamento da agricultura, infra-estrutura, 
agro-indústria, agronegócio, telecomunicações, manufatura e transporte, 
BDEGL pode ser um parceiro muito importante no financiamento regional, 
se recapitalizados. Adicionando parceiros financeiros privados através 
de parcerias inovadoras, como foi estabelecido no Japão, gostaria de 
acrescentar ao ritmo em que a instituição pode ser novamente ativa e 
relevante na região.

Oportunidade de Investimento

Prestação de capital, serviços de gestão, capital privado e / ou linha de 
provisão de crédito 

Etapa do Projeto

ICGLR tem uma nota conceito desenvolvido 

Tipo de Projeto

Reestruturação de instituição financeira de desenvolvimento

Duração do Projeto

Estimativa 24 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

Estimado US $ 4 milhões

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Secrétariat Exécutif Permanente de la CEPGL 
BP 58 Gisenyi / Rubavu République du Rwanda 
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60 
Email: info@cepgl.org 
URL: www.cepgl.org
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TIC

•		Migração Digital e Revolução Móvel – O Programa de 
Desenvolvimento de Infra-estruturas na África (PIDA) (ver 
www.pida.org) inclui a expansão das TIC para os cantos mais 
remotos do continente como um componente importante 
de alcançar a integração regional. Assim, ao longo dos 
últimos 15 anos, o crescimento do setor das TIC na África 
tem sido um catalisador-chave para o desenvolvimento 
económico, o crescimento e a expansão do continente. 
Empresas africanas surgiram como líderes em telefonia 
móvel e patentearam inúmeros saltos nas tecnologias (pré-
pago e Mpesa para citar dois) que revolucionaram o setor 
de telefonia global e levaram a aumentos de composição 
na penetração da telefonia em todo o continente, incluindo 
a região de PSCF GLR. Ao longo dos últimos cinco anos, 
as discussões também têm aumentado sobre a vinda de 
digitalização do setor de radiodifusão em África, que vai 
desbloquear a largura de banda para o aumento do acesso 
de banda larga para suportar o crescente fluxo de dados, 
regido pela Internet em toda a região e do continente. 
A União Africana de Telecomunicações, trabalhando 
em estreita colaboração com a União Internacional de 
Telecomunicações, tem estado na vanguarda para ajudar 
os países a desenvolver uma política e um ambiente 
regulatório propício para promover o aumento da expansão 
do setor. 

•		 Liderar	Países	–	O	Quênia	é	sem	dúvida	o	líder	do	
continente em termos de inovação e isso tem sido 
reconhecido pela IBM, que abriu um “Centro de Inovação” 
regional em Nairobi em 2013. A África do Sul, também 
tem sido reconhecida como líder de mercado de ICT/TIC 
e tem uma série de empresas nacionais (além de a maioria 
dos líderes globais) operando em um mercado muito 
sofisticado e competitivo das ICT/TIC. Para além destes dois 
países, Ruanda está se desenvolvendo rapidamente em 
banda larga, gerenciamento de fibra óptica do país para se 
tornar um centro de terceirização de negócios para clientes 
globais. 

•		 Foco	na	Indústria	–	“Desenvolvimento	Gerenciamento”,	
Penetração da Internet Móvel – todo o PSCF GLR, o foco 
está em melhorar a velocidade da conectividade na região, 
a largura de banda disponível para a comunicação de voz 
e dados, e a penetração de telefonia em áreas rurais. As 
principais áreas de investimento e foco o desenvolvimento 
do setor incluem: implantação torre de celular, fibra 
óptica de expansão da rede, o desenvolvimento de 
capacidades de internet móvel (mais e mais africanos estão 
acessando a Internet através de dispositivos móveis contra 
computadores), a expansão do uso das ICT/TIC para apoiar 
o setor de serviços financeiros, o setor agrícola (previsão 
do tempo, seguro agrícola, a transparência dos preços de 
mercado), e desenvolvimento de aplicações de dinheiro 
móvel para atender os serviços de remessas precisas na 
região. 

•		Os principais sub-setores – Na maioria dos países da 
PSCF GLR, tanto subsetores rígidos (implantação mastro, 
colocação de fibra óptica, instalação de servidor) quanto 
macios (rede) das ICT/TIC estão crescendo rapidamente. 
A migração das redes 3G para redes 4G continuam a criar 
oportunidades e telefonia móvel e revenda de produtos 
relacionados também é crescente. Como você pagará 
serviços também estão em alta demanda, como são o 
dinheiro móvel e as tecnologias derivadas móveis para o 
setor agrícola. Tecnologias e infra-estruturas de transição 
suave (formação) está na demanda para apoiar as indústrias 
de transmissão de migração para a Televisão Digital 
Terrestre / rádio ao longo dos próximos dois anos. 

•		Os principais investidores do setor privado – As 
empresas de telefonia envolvidas com produtos de dinheiro 
móvel são todas as principais investidoras no setor TIC 
em cada região (Vodacom, Celtel de, Glo, MTN, Orange, 
Safaricom, Tigo e Airtel). Cisco Systems, IBM, Microsoft, 
Alcatel Lucent e Oracle – Todas empresas mundiais – 
também estão levando os atores nos mercados regionais e 
continentais de TIC. Jogadores continentais líderes Didata 
e Datatec, fundadas na África do Sul e hoje mundialmente 
ativas, são também uma presença importante na região. 

•		Propulsores e Desafios da indústria – A expansão do 
acesso à telefonia móvel e os sites mobi-migração para 
atender os telefones celulares e os clientes que acessam a 
internet através de seus telefones celulares estão ajudando 
a impulsionar o sector das TIC na PSCF GLR – e em toda 
a África. Crescente população do continente e o foco 
continental via PIDA em investimento em infra-estrutura e 
desenvolvimento – particularmente em termos de melhorar 
o gerenciamento dos continentes TIC e a penetração da 
telefonia rural – têm estimulado o investimento neste 
sector. Os retornos acumulados altos comparativamente 
altos neste setor têm mantido no topo da lista de 
investimentos prioritários para os investidores estrangeiros 
diretos, nacionais e do mercado de capitais. Dado o rápido 
crescimento da população africana, o capital adicional 
para financiar a expansão dinâmica gerenciamento TIC 
do continente é extremamente necessária. No setor de 
transmissão, a compreensão das implicações e ramificações 
da transformação digital (que irá criar mais oportunidades 
para os produtores de conteúdo nacional e vendedores 
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de conteúdo internacional) representa um desafio na 
instalação e gestão da tecnologia necessária para a 
migração digital captação. 

•		As principais oportunidades de investimento – 
Mastros, serviços de rede, implantação de sistema de 
fibra óptica, as operadoras móveis – As principais áreas 
emergentes para investimento na região envolvem tanto 
investimentos em infra-estrutura na implementação de 
gerenciamento da região (principalmente na RDC e que liga 
o país com seus vizinhos com cabeamento de fibra óptica) 
é uma oportunidade. A implantação do celular de telefonia 
mastro e operação do sistema móvel continuam a ser uma 
área de crescimento a cada ano. Novos consumidores estão 
surgindo e exercendo pressão sobre os sistemas existentes. 
À medida que mais e mais usuários se conectarem a 
internet e empresas são formados como “Doing Business 
(Fazendo Negócios)”, meio ambiente da região melhorar, 
há demanda para provedores de serviços de rede para 
conectar as pessoas e empresas para a internet e gerenciar 
suas conexões. 

 

 

 

Sifiso Dabengwa, CEO
www.mtn.co.za

PERFIL DO INVESTIDOR: 
MTN 

Fundada em 1994, o Grupo MTN é uma 
operadora de celular líder dos mercados 
emergentes, que está na vanguarda das 
mudanças tecnológicas que varrem o 
mundo. MTN investe significativamente 
em redes avançadas de comunicação, 
conectando mais de 203.800 mil pessoas 
em 22 países em toda a África e no 
Oriente Médio. Nos últimos cinco anos, 
as despesas de capital MTN ultrapassou a 
R130 bilhões nos países em que atua. 

A sede do Grupo MTN Limitado está em Joanesburgo, na África do Sul, 
onde o Grupo está listado na bolsa de valores pela JSE Limited, sob 
o código share “MTN”. Com 25.424 colaboradores, tem operações no 
Afeganistão, Benin, Botswana, Camarões, Costa do Marfim, Chipre, Gana, 
Guiné Bissau, República da Guiné, Irã, Libéria, Nigéria, República do 
Congo (Congo Brazzaville), Ruanda, África do Sul, Sudão, Sudão do Sul, 
Suazilândia, Síria, Uganda, Iêmen e Zâmbia. MTN também tem licenças 
de ISP na Namíbia e no Quênia e uma licença de Serviço de Valor 
Adicionado na Etiópia. 

David Meads, 
Vice-Presidente 
para a áfrica 
www.cisco.com/web/
ZA/index.html 

PERFIL DO INVESTIDOR: 
CISCO SYSTEMS 

Cisco Systems, Inc. é uma empresa 
multinacional americana com sede em 
San Jose, Califórnia. A Cisco foi fundada 
por Sandra Lerner, Leonard Bosack com 
John Chambers como o Diretor mundial 
dos EUA. Esta corporação multinacional 
projeta, fabrica, e vende rede baseada 
em protocolo de Internet e de outros 
produtos relacionados com a indústria de 
comunicações e tecnologia da informação 
e fornece serviços associados a estes 
produtos. 

Ele fornece uma ampla linha de produtos para o transporte de dados, 
voz e vídeo dentro de edifícios e em todo campus. Ofertas atuais da 
Cisco compreende uma das seguintes categorias: Comutação, Routing 
da Rede de Próxima Geração (NGN), provedor de serviços de vídeo, 
colaboração, centro de dados, sem fio, segurança, e outros produtos. 

Leste da África da Cisco tem sede em Nairobi e em breve será o centro 
estratégico do mercado africano sub-saariana, que também servirá 
como um centro de treinamento e competência, bem como um 
local de referência. Cisco tem escritórios em 11 países africanos. África 
do Sul e Quênia são os dois países em foco na região dos Grandes 
Lagos. A presença da Cisco na África está ajudando a reduzir a barreira 
de investimento e finanças que as organizações da região estão 
enfrentando por intermediar o financiamento para projetos de TIC. 
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Projeto Selecionado Setorial Ilustrativo ICT 

Nome do projeto

Projeto de Gerenciamento APLS do Banco Mundial áfrica Central

País (es) do Projeto: 

DRC (que liga a Ruanda, Uganda, Burundi, Tanzânia e Zâmbia) 

Setor do Projeto

Tecnologia da Informação e Comunicação 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Banco Mundial (setor co-financiamento privado de US $ 50 milhões 
incluídos) 

Breve Descrição do Projeto

Este projeto envolve a implantação de um gerenciamento de fibra óptica 
ligada à rede regional para melhorar a qualidade e reduzir os custos de 
serviços de comunicações. Inclui presilha na área Goma. 

Os links do projeto RDC e Ruanda e Burundi e às redes de países do Leste 
Africano e os cabos submarinos do Oceano Índico, oferecerão voltas de 
redundância para estas redes com DRC e os países da região.

Oportunidade de Investimento

Engenharia e projeto e gestão do sistema; rede de abastecimento e 
serviços de equipamentos; serviços de gestão e armazenamento de dados 
/ infra-estrutura; oferta de formação 

Etapa do Projeto

Projeto foi apresentado ao Banco Mundial Conselho para aprovação 

Tipo de Projeto

ICT/TIC – Colocação de um gerenciamento de ICT de fibra óptica – fibra 
óptica 

Duração do Projeto

Estimativa 24 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

Estimado US $ 141 milhões

Financiamento disponível

Banco Mundial alocou US $ 91 milhões para o projeto e o investidor do 
setor privado se comprometeu a co-financiar o gerenciamento por US $ 50 
milhões. 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Programa de Integração, AFCRI Iniciativa dos Grandes Lagos da África 
Regional 
Mailstop J11-1102 Banco Mundial 1818 H St NW Washington, DC 20433 
EUA 
Tel: + 1-202-458-9197 
Fax: + 1-202-522-1580 
URL: www.worldbank.org

INFRA-ESTRUTURA 

•	 O Programa de Desenvolvimento de Infra-estrutura 
na áfrica – África como um continente, e a PSCF GLR como 
um sub-componente que mede a África Central, Oriental 
e Austral precisa de um desenvolvimento significativo na 
esfera de infra-estrutura para ajudar a progredir aspirações 
de integração regional do continente – que sustentam 
a muitas sobreposições de comunidades económicas 
regionais existentes. Infra-estrutura de transporte 
e infra-estrutura de energia (discutido acima) são, 
indiscutivelmente, as duas áreas de maior necessidade no 
momento. Seis dos países da PSCF GLR bloqueadas na terra 
(CAR, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudão do Sul e Zâmbia), 
mas procuram tornar-se “aterradas” através da expansão da 
estrada regional, ferroviário e portos. Angola, África do Sul, 
Tanzânia e Quênia são as principais artérias de importação 
e exportação no GLR, embora o Sudão e Congo também 
ofereçam acesso ao porto. O Programa de Desenvolvimento 
de Infra-estruturas na África é o projeto continental para o 
desenvolvimento de infra-estrutura, e um foco importante 
da iniciativa é a expansão da infra-estrutura de transportes 
– em especial a expansão, renovação e desenvolvimento 
rodoviário, ferroviário e portuário (marítimo e aéreo). 

•		Principais mercados – De longe, a maior demanda por 
infra-estrutura rodoviária e ferroviária existente na República 
Democrática do Congo e os esforços para ligar o oeste do 
país (onde a capital, Kinshasa é situada), com as regiões 
agrícolas leste e central ricas do país as regiões do sul e leste 
do país rica em minerais (Norte e Sul de Kivu e Katanga) 
são extremamente necessárias. Como a navegação pelo 
rio Congo é possível, opções de transporte fluvial também 
são viáveis. A RDC tem rios mais navegáveis e movimenta 
mais passageiros e mercadorias por barco e balsa do que 
qualquer outro país na África. Kinshasa, com 7 km de frente 
para o rio ocupado pelo cais e molhes, é o maior porto 
de navegação interior no continente. No entanto, grande 
parte da infra-estrutura – embarcações e instalações de 
tratamento de porta – tem, como as ferrovias, sofrido com 
a falta de manutenção e de conflito interno. Em termos 
de fontes de empresas de engenharia especializadas em 
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desenvolvimento de infra-estrutura, Quênia e África do 
Sul são os principais mercados, seguidos pela Tanzânia. 
COMESA comissionou uma empresa de engenharia sul-
africana, Makhosi Holdings, para realizar um estudo de 
viabilidade em várias rotas de projetos ferroviários dos 
Grandes Lagos acordados pelos membros do COMESA. 
Simultaneamente, outra equipe de engenheiros sul-
africanos foi contratada pela COMESA a realizar um estudo 
de viabilidade para uma ligação ferroviária alternativa em 
Ruanda, correndo 150 quilômetros (93 milhas) ao sudeste 
de Kigali para Isaka, onde ligaria com a bitola métrica 
existente a rede ferroviária da Tanzânia. 

 Ruanda compreende a importância da infra-estrutura para 
o desenvolvimento de um sector privado competitivo. 
Para tal, o governo continua investindo pesadamente em 
infra-estrutura. Quase um décimo do orçamento anual de 
Ruanda tem o compromisso com o transporte e outras 
com infra-estrutura. Para desenvolver um setor privado 
vibrante, Ruanda está investindo em infra-estrutura de 
estradas, ferrovias e transporte de água com a intenção de 
reduzir drasticamente o custo de transporte para empresas 
e individuos.18 

•		 Foco na Indústria – Corredor de Desenvolvimento, 
Estabelecimento de Parque Industrial, Postos Fronteiriços 
de Uma Parada e Desenvolvimento de Aeroporto e Porto 
de Lago e Mar e de Infra-estrutura comercial. Do outro 
lado de PSCF GLR, existem seis importantes corredores 
de desenvolvimento: o Corredor Norte que corre de 
Mombasa para Ruanda; Corredor Meridional que funciona 
através dos Grandes Lagos para baixo da boca do rio 
Nilo para Zâmbia; O corredor central que executa a partir 
de Tanzânia através Burundi, Ruanda e RDC e Uganda; 
o Corredor do Lobito que corre do Porto de Benguela 
em Angola através da RDC para a Zâmbia, o Corredor de 
Crescimento Agrícola Sul que fuge de Dar es Salaam para 
dentro, para a região ocidental da fronteira da Tanzânia 
com o Malawi, e o Corredor de Transportes do porto de 
Lamu e Lamu-Sul do Sudão-Etiópia (LAPSSET ), abrindo 
uma nova rota de comércio do porto de Lamu norte de 
Mombasa, no Quênia norte para o sul do Sudão e da 
Etiópia, e desbloquear significativamente a região dos 
Grandes Lagos. LAPSSET é um exemplo de envolver PPPs 
no seu financiamento. “Isso vai facilitar a atração de um 
maior investimento do setor privado no desenvolvimento 
e gestão de infra-estrutura no país. Atualmente, há uma 
série de envolvimentos do setor privado em particular 
nos subsetores de energia, água e ferroviárias. Mais 
investimentos do setor privado estão sendo explorados 
em estradas, ferrovias, portos e serviços de água. “19 Estes 
corredores envolvem desenvolvimento ferroviário e 
rodoviário e destinam-se a ampliar o fluxo de comércio na 
região. Igualmente importante para a integração regional 
estão os esforços em andamento para estabelecer mais 
postos de fronteira de uma paragem na região para facilitar 
um maior comércio regional e facilitar a mobilidade dos 
operadores transfronteiriços (principalmente mulheres) 
que comércializa diariamente entre os mercados vizinhos 
no GLR. De um modo semelhante, as chamadas para o 
desenvolvimento do espaço de armazenagem na fronteira 
também têm estimulado viabilidade e planejamento 
de negócios para atrair capital de investimento para 

desenvolver essas estruturas, juntamente com os mercados 
regionais. Expansão e desenvolvimento do porto marítimo 
e porto do lago também foram apontados como um 
desenvolvimento comercial regional relacionado à 
prioridade e ao desenvolvimento do aeroporto que foi 
identificado tanto para apoiar o comércio como para 
estimular o turismo na GLR. Para o desenovolvimento da 
agricultura e o desenvolvimento industrial, o aumento dos 
esforços têm sido realizados para emprestar modelos do 
parque industrial prevalentes na Ásia para a multidão em 
tipos desejados de agregação de valor aos investidores 
dos estados membros da região. Ruanda, Zâmbia, Quênia, 
África do Sul, Tanzânia têm parques industriais e Angola e 
República Democrática do Congo estão os desenvolvendo. 

•		 Setores de ponta – Desenvolvimento de infra-estrutura 
rodoviária e ferroviária, mar, lago e aeroporto são as 
principais áreas de atuação na região e a canalização de 
projetos é significativo. Assim, o sector dos transportes tem 
emergido como um setor de desenvolvimento de infra-
estrutura líder no PSCF GLR. O transporte rodoviário é o 
modo mais dominante de transporte motorizado na África, 
representando 80 por cento da carga e 90 por cento do 
trânsito de passageiros.20 

•		 Investidores líderes do setor privado – Mais 
“investidores” do setor privado no setor de infra-estrutura 
são prestadores de serviços de engenharia que trabalham 
através de concursos contra investidores definitivos. No 
entanto, como um número têm balanços adequados para 
“fazer parceiria” com o governo e buscar projetos, eles 
precisam ser reconhecidos por essa capacidade. Empresas 
globais, como a Siemens e General Electric são ativas 
na região, como são as empresas de desenvolvimento 
de infra-estrutura Aveng LTA Grinaker, Murray & Roberts, 
Grupo Cinco e WBHO. Lafarge Cement na África do Sul e 
a filial bamburi de cimento no Quênia também são atores 
regionais chave na indústria de fornecimento de infra-
estrutura. A empresa de logística MEA, em cooperação 
com o egípcio Castelo de Investimento, será a primeira a 
inaugurar uma nova rota entre Erqan do Egito e do Sudão 
Cartum. A empresa também planeja abrir novo centro de 
logística. 

•		Propulsores e Desafios da indústria – Apetite para o 
comércio regional, demanda por mais rotas mais custo-
efetivas para o mar, especialmente para o transporte 
de bens minerais de alto valor e custo dos gêneros 
alimentícios que se deslocam de forma eficaz, fazem 
parte dos principais motores para o crescimento do setor 
no GLR. Esforços de integração regional impulsionados 
pela Secretaria das comunidades económicas regionais 
que compartilham a adesão na região também ajudaram 
a empurrar essa agenda de desenvolvimento de infra-
estrutura. Igualmente importante foi o impacto de minerais 
/ recursos naturais para as ofertas de infra-estrutura que a 
China tem sido disposta a entrar – o que ajudou a estimular 
o desenvolvimento da infra-estrutura de transporte na 
região, em países como Angola, República Democrática 
do Congo e Sudão do Sul. Desafios neste sector incluem 
a necessidade de mais transparência nos concursos 
públicos, a inadequação das fontes de capital para financiar 
a magnitude da procura, a capacidade insuficiente de 
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engenharia nacional para o desenvolvimento dos projetos 
escolhidos utilizando conhecimentos e mão-de-obra local 
e o risco de exacerbação da razão da dívida considerada 
aceitável nas captações externas feitas pelos países para 
financiar a superação do seu défice de infraestruturas. 

•		Oportunidades de Investimento – chave – Infra-
estrutura do Corredor, Ferroviárias PPPs, portos 
marítimos e provisão de serviço de transporte 
de água, Parques Industriais – As principais áreas 
emergentes na região para o desenvolvimento de infra-
estrutura incluem o desenvolvimento de infra-estrutura 
ao longo dos vários corredores (ou seja, paradas de 
caminhões, escritório e infra-estrutura de armazenamento, 
postos de combustível, restaurantes), onde a capacidade é 
relevante para a realização de projetos de PPP ferroviárias, 
e dado o crescente desenvolvimento da demanda, o 
desenvolvimento do porto do lago e marítimo apresenta 
grandes oportunidades. De um modo semelhante, 
o transporte do lago de pessoas e bens apresenta 
oportunidades significativas e dado o desejo regional de 
adicionar mais valor aos produtos locais (tanto produtos 
agrícolas como minerais), parques industriais também 
apresentam oportunidades atraentes de investimento. 
Uma grande variedade de bancos e fundos estão tornando 
empréstimos disponíveis para infra-estrutura em todo o 
continente. O Fundo de Investimento em Infra-estrutura 
Africano de $ 320 milhões dos Estados Unidos é uma joint 
venture entre a Old Mutual Group Investment (Omigsa) e 
Macquire Capital com investimentos do IFC, a Companhia 
de Financas de Desenvolvimento da Holanda (Development 
Finance Company Holanda) e o Banco de Desenvolvimento 
da África Austral (DBSA). O Fundo de Infra-estrutura da 
África emergente (EAIF) é uma iniciativa de um grupo 
das nações européias que são chamados coletivamente 
o Grupo de Desenvolvimento de Infra-estrutura Privado 
(Private Infrastructure Development Group, PIDG). Os 
membros fundadores são o Reino Unido (Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional), Holanda, Suíça e 
Suécia. Financiamento em moeda estrangeira a longo prazo 
está disponível para projetos de infra-estrutura sub-saariana. 
Um novo fundo apareceu no mercado em 2012: US $ 800 
milhões foram arrecadados pela empresa sul-africana Ethos 
Private Equity (Capital Privado). 

Dr. Gachao Kiuna, CEO 
e Diretor 
 
www.transcentury.co.ke 

PERFIL DO INVESTIDOR: 
TRANSCENTURY LTD. 

TransCentury é uma empresa de infra-
estrutura listada na Bolsa de Valores 
de Nairobi (Ticker – TCL: KN) com três 
divisões operacionais em 14 países do 
Leste, Central e África Austral. Divisões 
operacionais TCL incluem: 

• Infra-estrutura de energia: Fabricação 
de cabos elétricos, condutores, 
transformadores e aparelhagem 

• Projetos de Infra-estrutura: Energia 
Crítica e Infra-estrutura de Transporte 
de Apoio de Pilares Keny da economia 
interno e de exportação 

• Engenharia: Prestação de engenharia 
mecânica, engenharia civil, transporte 
e logística e serviços de carenage & 
ereção

A empresa foi criada em 1997 por um grupo de profissionais e 
investidores quenianos de renome, que eram capazes de apreciar as 
oportunidades para investir em sectores de crescimento em África 
e fornecer tais investimentos com o benefício de suas experiências 
empresariais. Em abril de 2009, as ações da empresa se tornaram 
disponíveis a investidores qualificados em troca de um Banco de 
Investimento Dyer & Blair operado sobre o balcão. Como parte dos 
acionistas originais tem como objetivo fornecer uma ampla base de 
acionistas com o acesso à história de sucesso Trans-Century. Hoje Trans-
Century é uma empresa cotada na Bolsa de Valores de Nairobi. 

Bruno Lafont, CEO

 www.lafarge.com

PERFIL DO INVESTIDOR: 
LAFARGE 

Começando em 1833 como uma empresa 
de mineração de calcário, Lafarge 
transformou-se e agora está presente 
em 62 países. Lafarge é uma empresa 
industrial francesa especializada em três 
principais produtos: cimento, agregados 
de construção e concreto. A empresa 
tornou-se líder mundial em materiais de 
construção. Em abril de 2013, a Lafarge 
adotou uma nova linha de base da marca 
“Construir melhores cidades”. Ele reflete 
a ambição do grupo para contribuir para 
a melhoria das cidades, desenvolvendo 
inovações nos produtos de construção, 
soluções e sistemas. 

Na África, a Lafarge tem 11.171 empregados, com 23 unidades de 
produção, 27 pedreiras de agregados e 116 plantas de mistura pronta. 
A empresa está em cinco estados de GLR: Zâmbia, Tanzânia, Uganda, 
Quênia e Ruanda. 

Em 07 de abril de 2014, a Lafarge e a Holcim anunciou que tinha 
concordado em termos de uma “fusão de iguais”. A fusão implicaria 
que o estoque de Lafarge seria convertido em ações Holcim na base 
de 1: 1. Ex-acionistas Holcim possuiria 53 por cento de Lafarge Holcim. 
A nova empresa que seria baseada na Suíça e teria uma capacidade 
de produção de 427 milhões de toneladas por ano muito excederia a 
227 milhões de toneladas de capacidade de Anhui Conch, a líder da 
indústria em curso nessa categoria. 
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Projetos de Infra-estrutura Ilustrativa Selecionados 

Nome do projeto

Marca registrada da áfrica Oriental Corredor Norte Projeto 
Estações na estrada 

País (es) do Projeto: 

Quênia, Uganda, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo 

Setor do Projeto

Infra-estrutura de Transportes 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Marcas da África Oriental (interessados em participação do setor privado 
através de PPP) 

Breve Descrição do Projeto

O Trânsito do Corredor Norte e a Autoridade da Coordenação de 
Transporte e a Marca da África Oriental, em seus esforços para facilitar o 
comércio e o transporte ao longo do Corredor do Norte, se uniram com 
um projeto que visa a criação das Estações Roadside (de beira de estrada) 
ao longo do Corredor Norte (NC). O programa das estações na estrada 
(RSSs) visa melhorar a segurança rodoviária e de saúde ao longo da NC, 
ao usar o RSSs como uma plataforma de lançamento. Outros benefícios 
incluem uma melhor saúde, segurança e proteção para as comunidades ao 
longo do Corredor do Norte e da proteção do meio ambiente. 

Oportunidade de Investimento

Desenvolvimento de facilidade de armazenamento, desenvolvimento do 
prédio de escritórios, outras infra-estruturas, Serviços de Gestão, Logística

Etapa do Projeto

Um estudo de viabilidade foi realizada por TMEA. 

Tipo de Projeto

Infra-estrutura de Transportes 

Duração do Projeto

Estimativa 24 meses para implementar 

Custo do Projeto

TBD 

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

2nd Floor, Equatorial Fidelity Centre
Waiyaki Way, Westlands
P.O. Box 313 00606
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 423 3000
Email : info@trademarkea.com
URL: www.trademarkea.com 

Nome do projeto

Corredor Lobito Angola / RDC / Zâmbia 

País (es) do Projeto: 

Angola, República Democrática do Congo, Zâmbia 

Setor do Projeto

Infra-estrutura de Transportes (Porto marítimo, ferroviário, Aeroporto) 
Energia (Refinaria)

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

ICGLR (Apoiador), Governos de Angola, RDC e Zâmbia (juros do 
investimento privado através de PPP (s)) 

Breve Descrição do Projeto

O Corredor do Lobito é um importante conjunto de infra-estruturas 
integradas, formado por várias empresas e unidades económicas, 
principalmente nos setores de transporte e comunicação. Historicamente, 
Lobito Corredor foi uma das mais movimentadas rotas de transporte na 
África do sul e centro. A Benguela Railway foi a principal transportadora ao 
longo do Corredor, de toda uma gama de produtos a partir de dentro e 
fora da região, incluindo o cobre, cobalto, carvão, zinco, chumbo, madeira, 
açúcar, milho, café, etc. Durante a guerra civil Angola a atividade ferroviária 
cessou, e devido à insegurança na década de 1990, o trecho da ferrovia na 
RDC interrompeu as operações em 1997. Quando essas operações foram 
suspensas, Zâmbia foi forçada a buscar rotas mais longas (incluindo através 
de portos de Dar-es-Salaam, Beira, e Durban) para exportação de seu cobre 
e seus muitos outros produtos. O objetivo deste projeto é reabilitar todo o 
sistema ferroviário do Lobito no Atlântico através de Lubumbashi, na RDC 
para o cinturão de cobre da Zâmbia. 

Oportunidade de Investimento

Engenharia; construção; Instalações de armazenamento, gerenciamento, 
equipamentos de transporte 

Etapa do Projeto

Com a ajuda da China a ferrovia foi concluída em Angola até a fronteira da 
RDC. 

Tipo de Projeto

Trilho, porto e aeroporto de reabilitação 

Duração do Projeto

Estimativa 60 meses para desenvolver 

Custo do Projeto

US $ 600 milhões 

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Veja (http://portandcorridor.org/wp-content/uploads/2013/03/Lobito-
Lusaka-corridor.pdf e 
http://www.icglr.org/images/pdf_files/project_3-3-3-_lobito_corridor_
project.pdf 
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Nome do projeto

Projeto Corredor Sul ICGLR

País (es) do Projeto: 

Zâmbia, Tanzânia, Burundi, Ruanda, República Democrática do Congo, 
Uganda 

Setor do Projeto

Infra-estrutura de Transportes 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

ICGLR (Buscar a participação do setor privado por meio de uma PPP) 

Breve Descrição do Projeto

Em seu compromisso de enfrentar o problema sempre presente e 
oneroso de encontrar fácil acesso ao mar, os líderes dos países da região 
dos Grandes Lagos, incluindo o Burundi, a República Democrática do 
Congo (RDC), Ruanda, Uganda e Zâmbia, já manifestaram interesse no 
desenvolvimento do Projeto do Corredor Meridional (Ferrovia da Região 
dos Grandes Lagos). O projeto prevê a interligação dos lagos com um 
sistema ferroviário, e conectando o mesmo tanto com a África Austral 
e sistemas ferroviários da África Oriental. O projeto, portanto, fornece 
uma rota de transporte alternativo para pessoas e bens da região. 
Eventualmente, a região pode ser relacionada com a Ferrovia Benguela 
(Projeto Corredor Lobito), quando este estiver operacional. 

Oportunidade de Investimento

Serviços de engenharia, construção, gestão, equipamentos de transporte 

Etapa do Projeto

A nota conceitual foi realizada por ICGLR 

Tipo de Projeto

Infra-estrutura de Transportes (Rail) 

Duração do Projeto

Estimativa de 12 meses para implementar estudo de viabilidade, 48 meses 
para implementar projeto 

Custo do Projeto

US$ 3.5 bilhão

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Secretaria Executiva da Conferência Internacional sobre a Região dos 
Grandes Lagos (ICGLR) 
PO Box 7076 Avenue du Gouvernement 
BRB Building, Segundo andar 
Bujumbura-Burundi 
Tel: +257 22 25 68 24/5/7/9 
Fax: +257 22 25 6828 
Email: secretariat@icglr.org 
URL: www.icglr.org 

Outros origens: http://www.macauhub.com.mo/en/2015/01/09/angola-
and-china-open-atlantic-to-african-neighbours/

Nome do projeto

Postos Fronteiriços de Uma Parada (Paragem) CEPGL

País (es) do Projeto: 

Burundi, Ruanda, República Democrática do Congo 

Setor do Projeto

Infra-estrutura de Transporte – Posto Fronteiriço 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

CEPGL e Estados-Membros (participação privada via PPP) 

Breve Descrição do Projeto

Os postos de fronteira entre os três países membros da CEPGL (Burundi, 
RDC e Ruanda) são muito utilizados por pedestres e veículos de carga 
transportando mercadorias comerciais. No entanto, atualmente na sua 
presente configuração da passagem de fronteira de duas etapas, eles 
não fornecem para o movimento eficiente de pessoas, ou as mercadorias 
dentro da região.

Assim, sugere-se que 4 postos fronteiriços únicos sejam estabelecida em
1)  Gatumba, Burundi – Kavimvira, RDC; 
2)  Bukavu, Burundi, Cyangugu, Ruanda; 
3)  Goma - DRC, Gisenyi – Ruanda, Akanyaru, Ruanda/Burundi and Kanyaru 

– Burundi

Oportunidade de Investimento

As instalações de armazenamento, construção, sistemas de gerenciamento 
de posto fronteiriço 

Etapa do Projeto

A nota conceitual foi realizada por CEPGL 

Tipo de Projeto

Infra-estrutura de Transportes (Posto Fronteiriço de construção / 
reabilitação) 

Duração do Projeto

Estimativa 24 meses 

Custo do Projeto

US $ 12 milhões 

Financiamento disponível

TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Secrétariat Exécutif Permanente de la CEPGL 
BP 58 Gisenyi / Rubavu République du Rwanda (Ruanda)
Tel: +250 280 30 30 40/40/50/60 
Email: info@cepgl.org 
URL: www.cepgl.org 
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Nome do projeto
Corredor de Transporte Etiopia-Sul do Sudão e Porto Lamu (LAPSSET) 
País (es) do Projeto: 
Quênia, Sudão do Sul, Etiópia e Uganda 
Setor do Projeto
Infra-estrutura de Transporte (rodoviário, ferroviário, portuário) 
Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto
Quênia, governos do Sudão do Sul (buscando a participação do setor 
privado por meio de uma PPP (s)) 
Breve Descrição do Projeto
Gerenciados sob a Autoridade de Desenvolvimento do Corredor LAPSSET 
(LCDA)”, esta iniciativa envolve o desenvolvimento de um novo corredor de 
transporte a partir do novo porto de Lamu através Garissa, Isiolo, Mararal, 
Lodwar e Lokichoggio a ramificar em Isiolo à Etiópia e Sudão do sul. Ele 
será composto de uma nova rede rodoviária, uma linha férrea, refinaria 
de petróleo em Lamu, oleoduto, Aeroportos Isiolo e Lamu Aeroportos e 
um porto livre em Lamu (Manda Bay), além de recorrer cidades na costa 
e em Isiolo. Será a espinha dorsal para a abertura norte do Quênia e sua 
integração à economia nacional e fornecer acesso à porta para o Sudão 
do Sul e Etiópia (e alternativa de acesso a outros estados da Região dos 
Grandes Lagos). 

O Banco Mundial financiou o estudo de viabilidade e projeto do corredor 
de transporte que liga o Quênia ao Sudão do Sul. Os estudos de viabilidade 
para os componentes dos corredores e com o projeto de 3 (três) leitos 
e recursos conexos em Lamu estão completos. O governo do Quênia 
reservou Kshs.2 bilhões para a construção de três berços. Processo de 
licitação para a construção das três vagas está em curso.
Oportunidade de Investimento
Engenharia, Construção, Armazenagem, Logística, Ferroviário, Rodoviário 
Etapa do Projeto
O projeto já começou o desenvolvimento como parte do programa de 
projetos de prioridade da visão 2030 dos governos queniânos. 
Tipo de Projeto
Infra-estrutura de transporte (ferroviário, estradas, aeroportos, portos) 
Duração do Projeto
já iniciado, 5-7 anos conservativamente 
Custo do Projeto
US $ 24,7 bilhões (ou seja, US $ 484 milhões já foi atribuído a China 
Communication Construction & Co para construir os três primeiros berços)
Financiamento disponível
O governo queniano já destinou 2% do PIB nacional por ano para apoiar o 
projeto. O Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento também 
estão apoiando componentes. 
Défice de financiamento
TBD – O Governo tem priorizado a participação do setor privado no 
desenvolvimento das infra-estrutura do Corredor LAPSSET através 
de ligações de infra-estrutura e participação acionária entre outros 
instrumentos do mercado monetário 
Para Mais Informações
Chester House Building
P.O. Box 45008-00100
Koinange Street, Nairobi
Telephone: +254-(0)20-2218968
URL: http://www.lapsset.go.ke 
Other sources: http://www.reuters.com/article/2013/04/11/kenya-port-
lamu-idUSL5N0CX38D20130411

Nome do projeto

Porto Marítimo Kisumu e outros portos do Lago Vitória 

País (es) do Projeto: 

Quênia, Uganda, Tanzânia 

Setor do Projeto

Infra-estrutura de Transporte – Reabilitação e expansão do Lago Porto 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

EAC, Governo queniano (participação privada via PPP) 

Breve Descrição do Projeto

Desde os anos 1900, as balsas do Lago Vitória tem sido um importante 
meio de transporte entre Uganda, Tanzânia e Quênia. Os principais portos 
no lago são Kisumu, Mwanza, Bukoba, Entebbe, Port Bell e Jinja.

Este projeto envolve o desenvolvimento de Kisumu Porto em um moderno 
comercial Lake Porto para receber o crescente comércio na região da 
comunidade do Leste Africano em uma base de transferência, operação 
e construção. O objetivo é desenvolver essas portos, fornecer uma super 
infra-estrutura física, desenvolver um mecanismo para gerir eficazmente 
esses portos e assegurar a sua utilização eficiente. Partes do setor privado 
serão convidados a projetar, financiar, construir, operar e transferir. A 
Autoridade do Porto do Quênia possuirá o porto e será o seu proprietário.

Oportunidade de Investimento

Gestão Portuária, Engenharia, Armazenagem, Logística 

Etapa do Projeto

Recrutamento de assessores de Transação: As negociações com o 
concorrente preferido são completos. Assinatura de contratos e comeco de 
servicios consultando e preve em Fevereiro 2015.

O projeto formas a parte o lista de 68 proposto national PPP’s.

Tipo de Projeto

Infra-estrutura de Transportes (desenvolvimento/reabilitação do porto do 
Lago) 

Duração do Projeto

Estimativa 36-48 meses 

Custo do Projeto

US $ 150 milhões 

Financiamento disponível

TBD – Governo do Quênia iniciou este projecto

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Kenya Ports Authority
PO Box 20072 – 00200 Nairobi
Tel: +254 693 1000
Email: micd@kpa.co.ke
Veja: http://www.pppunit.go.ke/index.php/news/2015/02/ppp-pipeline-
progress-report-for-quarter-one-2015 
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Nome do projeto
Brazzaville, Congo – Kinshasa, Projeto da Ponte Rodo-ferroviário 
da RDC
País (es) do Projeto: 
RDC, República do Congo

Setor do Projeto
Infra-estrutura de Transporte – Multimodal (trilho, ponte, estrada) 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto
RDC e República do Congo governos, CEEAC (participação privada via PPP 
desejado) 

Breve Descrição do Projeto
Esta ponte ferroviária e rodoviária vai ligar as duas cidades capitais de 
Brazzaville (República do Congo) e Kinshasa (RDC), através do rio Congo. 
A linha ferroviária será conectado com a linha Lumbumbashi-Ilebo. Este 
também irá completar o perdido ligar sobre a -: Trípoli – Windhoek – 
Cidade de Cabo, e a ligação ferroviária para a Pointe Noire - South Eastern 
Africa Rede Ferroviária.

O sub-projecto involve apenas o construção de Brazzaville-Kinshasa 
estrada / ponte ferroviária sobre o rio Congo, a construção de um one-
stop posto de fronteira  (OSBP), equipamento de posto de fronteira,  e 
formação / capacitação.

O ponte vai promover integração e desenvolvimento economico em tanto 
paises, e tambem servir de o inter-estaduais e sub-regional de trans-
africano ligar. este projecto foi identificado pelo o União africano como um 
de prioridade projeto regional e continental sob o “Campeão Iniciativa de 
Infraestrutura Presidencial” (PICI). CEEAC, COMESA e SADC são principais 
apoiantes desta iniciativa.
Oportunidade de Investimento
Engenharia, Gestão do Sistema Ferroviário, Construção 

Etapa do Projeto
•	 O	acompanhamento	conjunto	Técnico	para	a	seção	da	ponte	de	o	

projeto tem sido nomeado.
•	 Viabilidade	de	Estudo	e	projeto	detalhado	sao	sendo	elaborado	sob	a	

supervisão da CEEAC e financiado pelo BAD.
•	 A		ferroviária	seção	do	projeto	será	de	responsabilidade	do	governo	da	

RDC, que já formou um Comitê Técnico Railway para supervisionar o 
estudo de pré-viabilidade.

Tipo de Projeto
Infra-estrutura de Transportes Multimodal – rodoviário, ferroviário, ponte 

Duração do Projeto
Estimativa 36-48 meses 

Custo do Projeto
US $ 1,65 bilhões 

Financiamento disponível
 TBD 

Défice de financiamento
TBD 

Para Mais Informações
Veja http://addisababa.mfa.ir/uploads/Brazzaville_-_Kinshasa_19953.pdf 
http://au-pida.org/kinshasa-brazzaville-bridge-road-and-rail-project-rail-
ilebo 
http://www.nepad.org/system/files/Fact%20Sheet_FINAL.pdf 

Nome do projeto
Corredor de Transporte Multimodal Central
País (es) do Projeto: 
Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo

Setor do Projeto
Transportes Infraestrutura – estradas

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto
COMESA, EAC

Breve Descrição do Projeto
Este projecto implica a melhoria e modernização de estradas entre a 
Tanzânia, Uganda, Ruanda, Burundi e República Democrática do Congo, a 
fim de melhorar a eficiência do transporte na região. Mais especificamente 
o projeto prevê a modernização de 176 quilômetros de rodovias e 
modernização de 890 quilómetros de estrada que compreende cinco 
estrada relacionadas inteligentes  módulos, incluindo a criação de sete, 
postos de fronteira one-stop. Um módulo ferroviário vai ser implementado 
mais tarde.

Desde que o sistema de transporte será mais eficiente, pessoas e bens será 
facilmente atravessar as fronteiras, enquanto a capacidade de transporte e 
comércio regional vai aumentar. Isto irá adicionar à economia de custos e 
acelerar a integração regional na África Oriental.

Oportunidade de Investimento
Engenharia, construção, desenvolvimento de instalações de 
armazenamento, logística, desenvolvimento de estradas

Etapa do Projeto
Uma estrutura de parceria público-privada e um sistema de pedágio são 
propostos para este projeto, e estes precisar de ser aceites por todos os 
países participantes. Os atores devem harmonizar as normas, padrões e o 
plano financeiro para o projeto.

Cada projeto dentro do programa está atualmente em um diferentes 
estágio. 

Tipo de Projeto
Infraestrutura de Transporte Multimodal

Duração do Projeto
5 – 10 anos conservadoramente

Custo do Projeto
TBD

Financiamento disponível
TBD

Défice de financiamento
TBD 

Para Mais Informações
Central Corredor Agência facilitação do Transporte Transit
Posta House Ghana Avenue
PO Box 2372
Dar es Salaam, Tanzania 
T: +255 222 127 149
E: ttfa@centralcorridor-ttfa.org 
W: http://centralcorridor-ttfa.org  
Outros origens: http://www.au-pida.org/central-multimodal-transport-
corridor
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MINERAÇÃO 

•		A Visão de Mineração Africana e o Centro de 
Desenvolvimento de Minerais Africanos – Em 2009, os 
chefes de estado africanos, através da União Africana votou 
pela adoção da “Visão de Mineração Africana” (ver www.
africanminingvision.org). O AMV entre outros suportes de 
investimento responsável no setor das indústrias extrativas 
e aumento de beneficiamento de minerais da África do 
continente para impulsionar o desenvolvimento industrial 
e em torno de nações minerais dotados. O AMV também 
prevê o desenvolvimento de um Centro de minerais do 
continente africano para o Desenvolvimento (www.uneca.
org/amdc), que com o apoio da Comissão Económica das 
Nações Unidas para a África, foi lançado em dezembro 
de 2013. A missão do Centro é trabalhar com os estados 
membros e suas organizações nacionais e regionais para 
promover o papel transformador dos recursos minerais para 
o desenvolvimento do continente através do aumento de 
vínculos económicos e sociais. Um dos principais objetivos 
do Centro é assegurar que os interesses e as preocupações 
da África neste sector lucrativo estão devidamente 
articulados e interiorizados em todo o continente, para 
o benefício e prosperidade de todos. O AMDC defende a 
maior utilização de informações geológicas e geoespaciais 
para gerenciar resultados de desenvolvimento a longo 
prazo nos países africanos de mineração, bem como um 
setor de mineração africano bem governado que seja 
social e ambientalmente responsável. O Centro também 
visa contribuir para a promoção de um setor de mineração 
altamente qualificado e orientado pelo conhecimento que 
proporciona maiores benefícios económicos e sociais como 
resultado de altos níveis de produtividade. 

•		 Principais Países – A maioria dos países da PSCF GLR 
tem recursos minerais na demanda global. África do Sul 
tem o setor de mineração global mais desenvolvido, 
mas a Zâmbia (cobre), República Democrática do Congo 
(cobre, ouro), Angola (diamantes, petróleo), Congo (óleo), 
Sudão (óleo) e Tanzânia (Gold, Tanzanite) estão ligados 
em cadeias de valores globais com seus recursos de 
respeito. Beneficiamento nestes setores representa uma 

oportunidade que surge como todos os países buscam 
agregar o valor aumento às suas realizações como a maioria 
dos países exportam matérias-primas e importam os 
produtos derivados acabados que são feitos a partir de seus 
recursos naturais. 

•		 Foco	na	Indústria	–	“Investimento	Responsável”	–	Em	todo	
o continente, e, definitivamente, na região, há um foco 
crescente em garantir que aqueles que são ativos no setor 
de mineração respeitem as boas práticas globais e não o 
tráfego em “minerais de conflito”. Um exemplo é a Iniciativa 
de Transparência das Indústrias Extractivas (EITI): uma 
coalizão global de governos, empresas e sociedade civil que 
trabalham em conjunto para melhorar a abertura ea gestão 
responsável das receitas provenientes dos recursos naturais. 
Os países em conformidade com EITI implementam o 
padrão EITI para garantir a divulgação completa de impostos 
e outros pagamentos feitos por empresas de petróleo, 
gás e mineração para os governos. Estes pagamentos são 
divulgados em um relatório da EITI anual, que permite que 
os cidadãos vejam por si mesmos o quanto o governo está 
recebendo a partir de recursos naturais do seu país. (http://
eiti.org/eiti). Outro exemplo é o Processo de Kimberley 
(KP), que é uma iniciativa da sociedade civil, da indústria 
e governo em conjunto para conter o fluxo de diamantes 
de conflito – diamantes brutos utilizados por movimentos 
rebeldes para financiar guerras contra governos legítimos 
(http: //www.kimberleyprocess. com /). 

•		 Além	disso,	o	valor	de	adição	/	beneficiamento	também	
é uma preocupação da indústria importante – e 
governamental. Um exemplo recente de mudança a adição 
do valor, e aí o beneficiamento para o país de recursos é o 
movimento de Botsuana e De Beers. Em 2013, a DeBeers 
mudou-se todas as suas atividades de renda de diamantes 
de Londres para Gaborone. De Beers toda a sua actividade 
de venda de diamantes em bruto a partir de Londres para 
Gaborone. A primeira vista internacional (um programa 
de prêmios que estimula a indústria local de design de 
jóias e fortalece a imagem de jóias com diamantes) para 
os produtos africanos ocorreu em novembro de 2013. Um 
passo importante para o estabelecimento de Botsuana, 85 
como um principal país de comércio de diamantes terá 
sido alcançado com as habilidades, investimento e infra-
estrutura que vem junto no sul Africa.21 Como a criação de 
emprego é de importância na maioria dos países da PSCF 
GLR, a mineração cooperativa para organizar os mineiros 
artesanais em entidades mineiras mais dinâmicos também 
está ganhando foco na comunidade de desenvolvimento 
e entre os investidores de impacto (veja abaixo – Projeto 
de Mineração da Cooperativa da DRC de Kivu do Sul da 
Federação das Câmaras).

	•		Liderar Sub-setores – Cada país da região está focado 
em extrair os recursos naturais que possuem. Cobre, 
cobalto, ouro, diamantes, coltan, zinco, estanho, tungstênio, 
urânio, prata, carvão, nióbio, manganês e calcário são 
apenas alguns dos minerais (junto com o petróleo bruto 
e gás natural) encontrados em abundância relativa na 
região. O Banco Mundial planeja lançar um plano de US 
$ 1 bilhão para mapear recursos naturais da África, com 
o objetivo de delinear mais claramente a riqueza mineral 
descoberta do continente. O projeto, apelidado de Billion 
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Dollar Map “irá desbloquear o verdadeiro valor da dotação 
mineral da África,” Tom Butler, especialista em mineração 
no braço financeiro privado do Banco, o Finance Corp 
International, disse. Falando na Cidade do Cabo, África 
do Sul recentemente, Butler disse que a maioria dos 
recursos do subsolo da África não foram pesquisados. 
Ao fazê-lo, de forma pública, seria útil para os decisores 
políticos, investidores e público, ajudando a impulsionar o 
desenvolvimento, disse ele, de acordo com o discurso. “Existe 
ainda uma quantidade enorme de riqueza deixadapara 
descobrir”, disse ele. “Juntamente com a formação no país 
e no apoio institucional, e do trabalho de empresas de 
exploração, esta iniciativa irá desbloquear o verdadeiro valor 
da dotação mineral da África.” O Banco Mundial, que apela 
dados acessíveis em recursos de um “bem público”, disse que 
já investiu mais de US $ 200 milhões no desenvolvimento de 
dados geológicos para a África nos últimos 10 anos.22 

•		 Investidores líderes do setor privado – Liderar 
mineradoras globais como DeBeers, Anglogold Ashanti, 
Kumba Iron Ore, e BHP Billiton que operam juntamente 
com menos conhecidas, tais como Gecamines, Katanga 
Mining Ltd., Lundin Mining, Mawson Oeste, Tene Fungureme 
mine, Konkola Copper Mine, North Mara Gold Mine, e 
meu Buzwagi Ouro no PSCF GLR. “CEO Mark Bristow disse 
que Randgold, que detém uma participação de 45 por 
cento na mina de ouro Kibali na RDC e é a operadora, 
que tem por objetivos a definição de todo o potencial do 
corpo de minério, redesenhando o estudo de viabilidade 
existente, criando uma linha de fornecimento de Doko 
para a fronteira com Uganda, protegendo a área do 
projeto em parceria com os governos central e provinciais, 
reassentar mais de 4 000 famílias de 14 aldeias em uma 
nova cidade modelo, e iniciar a produção em 2015 “Havia 
poucas pessoas fora da equipe e da gestão Randgold RDC 
que acreditavam que poderíamos conseguir isso. Mas em 
pouco tempo, produzimos um modelo para uma operação 
muito maior do que inicialmente previsto, entre outras 
coisas crescentes, as reservas minerais para 11 milhões de 
onças de ouro, acelerando o programa de construção e 
orientando a produção de primeiro ouro para dezembro 
de 2013 “, disse Bristow.” Isto não teria sido possível sem o 
apoio e a cooperação das autoridades congolesas e com a 
comunidade local “, ele afirmou.23 Uranium One listado em 
Toronto, operadora do projeto Rio Mkuju, propriedade da 
acionista maioritária da produtora canadense de urânio, a 
JSC Atomredmetzoloto da Rússia (ARMZ), prevê a construção 
de uma mina de urânio no sul da Tanzânia com um recurso 
atualizado de £ 119.400.000 de urânio. Os recursos Plc Águia 
Africana listada no AIM está desenvolvendo uma mina de 
níquel no norte da Tanzânia, com capacidade para produzir 
cerca de 27 mil toneladas por ano de níquel. Barrick Gold 
Corp e Glencore Xstrata também estão desenvolvendo em 
conjunto um projeto de níquel na Tanzânia com um recurso 
de 37,2 milhões de toneladas, com a classificação de 2,63 
por cento de níquel.24 

•		 Propulsores e Desafios da Indústria – O crescimento 
industrial na China e na Índia na última década tem sido um 
importante motor da procura de recursos minerais africanos. 
Além disso, um novo propulsor, particularmente para a saída 
do leste da RDC, surgiu como fabricante de eletrônicos de 
consumo que usam tântalo para produzir processadores, 

placas-mãe, smartphones, impressoras, desktop e 
computadores portáteis, semi-condutores e dispositivos 
de dente azuis. A classe média em ascensão na África e em 
outras partes do mundo emergentes também aumentou a 
demanda por ouro, prata e diamantes. A demanda global e 
regional para os produtos energéticos e de petróleo, bem 
como o preço do petróleo tem aumentado constantemente. 
Os desafios da indústria têm a ver com comportamentos 
rentistas típicos deste sector, e dos conflitos armados 
nas regiões ricas em minerais. Em 2014, Angola planeia 
produzir 7 milhões de quilates de diamantes, cujo valor 
estimado eleva-se a $1 mil milhões. Entretanto, o Governo 
de Angola estima que poderá perder USD 375 milhões 
por ano, devido ao contrabando de diamantes. O maior 
desafio consiste portanto em induzir um comportamento 
responsável da parte dos investidores quando estes realizam 
os seus investimentos. Assim, a melhoria na(s) estrutura(s) 
de governança na região terá de ser um foco importante 
para a conquista da paz e da segurança na região – 
particularmente dentro do mineral rico da RDC. 

•		Oportunidades Importantes de Investimento – 
Mineração, Beneficiamento / Processamento – Este 
setor oferece oportunidades de investimento direto em 
regiões onde há recursos minerais e reservas para explorar. 
Os governos regionais também estão à procura de parceiros 
com os quais eles podem trabalhar para agregar valor aos 
seus resultados e isso oferece uma outra área de potencial 
de investimento..

 

 

Investir na Região dos Grandes Lagos:  Um Resumo de Oportunidades de Investimento 

52
Volume 1 - Promover o Aumento de Investimento do Setor Privado na Região dos Grandes Lagos 



Kala Pinga
Principal executivo (CEO 

www.mwanaafrica.com

PERFIL DO INVESTIDOR: 
MWANA AFRICA PLC 

Mwana África PLC é uma empresa de 
recursos pan-africanos, com operações 
no Zimbabwe e na África do Sul, e uma 
ampla gama de projetos de exploração e 
de interesses na República Democrática 
do Congo (RDC), Angola, Gana e Botsuana. 
O grupo tem uma base de ativos 
diversificados, incluindo o ouro, níquel, 
cobre, cobalto e diamantes.
In October 2005, Mwana Africa became 
the first African-owned, African-managed

Em outubro de 2005, Mwana África tornou-se a primeira empresa de 
recursos gerenciada por africanos de propriedade, empresa de recursos 
gerenciada por Africanda a ser listada no Mercado de Investimento 
Africano de gestão coletados em Mercado de Bolsa de Londres 
Alternativo de Investimento (AIM), através de uma aquisição inversa de 
Africano Ouro plc por uma mineradora, Mwana África Holdings (Pty) 
Limited. Mwana Africa Holdings (Pty) Limited em si foi formada em 
2003. A empresa tem a intenção de prosseguir com as oportunidades 
de mineração em todo o continente Africano, tanto de forma 
independente e, quando apropriado, em parceria com outras partes 
interessadas. A Companhia possui operações na República Democrática 
do Congo, África do Sul, Angola, Botsuana e Zimbabwe. 

Mwana Africa relatou um grupo de receitas de até 30,5 por cento, para 
US $ 142.5m (2013: $ 109.2m) para o exercício findo em 31 de março de 
2014. 

Sam Walsh
o Chefe do Executivo 
 
www.riotinto.com 

PERFIL DO INVESTIDOR: 
RIO TINTO 

Rio é uma empresa de metais 
multinacionais anglo-australiana de 
mineração e com sede em Londres, 
Reino Unido, e tem um escritório de 
gerenciamento em Melbourne, na 
Austrália. A empresa foi fundada em 1873 
e tem a produção de muitos produtos, 
incluindo alumínio, minério de ferro, 
cobre, urânio, carvão e diamantes.

Embora focado principalmente na extração de minerais, a Rio Tinto 
também tem operações significativas em refino, particularmente 
para bauxita e minério de ferro. A empresa tem operações em seis 
continentes, mas concentra-se principalmente na Austrália e no Canadá, 
e possui suas operações de mineração através de uma complexa rede 
de subsidiárias e participadas. Sua sede no Reino Unido está na Cidade 
de Westminster, em Londres, enquanto sua sede australiana é na cidade 
de Melbourne. 

Rio Tinto tem suas operações na Austrália, América do Norte, Ásia, 
Europa, África e América do Sul, e emprega cerca de 66 mil em mais 
de 40 países nos seis continentes. No GLR, Rio Tinto é na República do 
Congo ea República Democrática do Congo. 

Os cinco grupos de produtos da Rio Tinto são alumínio, cobre, 
diamantes e minerais, energia e minério de ferro, que são apoiados por 
sua exploração e Tecnologia e Inovação grupos. Em 2011, a Rio Tinto 
informou um valor global de ativos de US $ 96 bilhões. 

Projetos de mineração ilustrativos selecionados 

Nome do projeto

 Refinaria de Petróleo Uganda

País (es) do Projeto: 

Uganda 

Setor do Projeto

Mineração – Refinaria de Petróleo 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Governo de Uganda (Busca a participação do setor privado por meio de 
uma PPP) breve descrição do projeto

Breve Descrição do Projeto

O principal investidor para a refinaria de 60 mil barris por dia é vital 
para vastos campos de petróleo de Uganda, que se acredita conter até 
3.5 bilhões de barris de petróleo. RT global de recursos da Rússia e SK 
Energy Co. da Coreia do Sul foram pré-selecionados para o projecto. As 
negociações com o licitante vencedor para ser concluída até o final do 
Fevereieo 2015, para pavimentar o caminho para o início da construção 
no início do próximo ano. A refinaria  vai ser desenvolve debaixo num 
PPP com o  principal investidor tirando 60% e o  governo vai tirar restante 
equidade.

Preve-se que a refinaria e o campo de petróleo devem entrar em operação 
em torno de 2018 e attender aos mercados nacionais e regionais. Uganda 
também planeja começar a concessão de licenças de petroóleo e de gás 
fresco de exploração no próximo ano após um congelamento de oito anos, 
na tentativa de acelerar o desenvolvimento de sua indústria de petróleo 
em grande parte inexplorada.

Oportunidade de Investimento

Engenharia, Aquisição e Construção 

Etapa do Projeto

Dois potenciais licitantes do setor privado foram seleccionados e deveria 
ser anunciado em Fevereiro. O governo de Kenia vai adquirir 2.5% estaca 
avaliado no estimado US67.2 milhão.

Tipo de Projeto

Desenvolvimento de uma refinaria de petróleo 

Duração do Projeto

3 anos

Custo do Projeto

US $ 2,5 bilhões 

Financiamento disponível

 TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Veja http://www.oilinuganda.org/categories/features/infrastructure 
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TURISMO 

•		 Turismo como umpropulsor de Desenvolvimento 
Económico – Com as chegadas de turistas internacionais 
a região cresceu em 6 por cento, pelo segundo ano 
consecutivo. Em janeiro 2014, a África foi reconhecida 
pela Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas 
como uma das regiões de mais rápido crescimento do 
turismo no mundo. Entre 2000 e 2013, com a chegada 
de turistas internacionais, o número mais que duplicou 
(26000000-56000000). Em 2030, a OMT prevê que esse 
número chegue a 134 milhões. Taleb Rifai, secretário-geral 
da OMT, declarou: “A África tem sido uma das regiões de 
mais rápido crescimento do turismo da última década. 
Com o investimento certo, as chegadas de turistas 
continuará a crescer, os investidores verão excelentes 
retornos, empregos serão criados e toda a economia será 
beneficiada “(Africa Renewal, 2012). No entanto, abordar 
a proliferação de exigências de visto, a necessidade de 
melhorar o investimento em estoque em hotel, bem como 
a necessidade de melhorar a infra-estrutura aeroportuária 
e conectividade de ar surgiram como constrangimentos a 
serem mencionados. Quatro membros da Comunidade do 
Leste Africano, Burundi, Ruanda, Uganda e Quênia, criaram 
o primeiro visto regional para estimular o turismo entre 
seus respectivos países. A Autoridade Inter-governamental 
para o Desenvolvimento, com o apoio da Comissão 
Económica das Nações Unidas para África, também ajudou 
a desenvolver um plano director do turismo sustentável 
10 anos (ver http://www.ktf.co.ke/news.asp?ID=83 ) para 
ajudar os estados membros a abordar questões críticas em 
torno do desenvolvimento do capital humano nas questões 
que dizem respeito ao setor, segurança, infra-estrutura, 
transporte e comercialização relacionados ao aumento das 
respectivas receitas do turismo. 

•		Países Principais – No PSCF GLR, os principais destinos 
turísticos são a África do Sul (de lazer, cultural, de negócios, 
eco-turismo e turismo desportivo), Tanzânia (eco-turismo, 
lazer), Quênia (lazer, negócios, eco-turismo) e Zâmbia (eco-

Nome do projeto

Cooperativa Projeto de Mineração da Federação da Câmara de Kivu 
do Sul RDC 

País (es) do Projeto: 

DRC 

Setor do Projeto

Ouro/Diamantes Industriais 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Câmara da Federação (em busca de investimento privado, e financiamento 
de equipamentos)

Breve Descrição do Projeto

Este é um investimento impacto em curso na região de Kivu do Sul 
da República Democrática do Congo. Estruturas de cooperativo já 
foram estabelecer e cinco escritórios tenha sido construídos em cada 
importantes ouro regiõ produtoras na área (Bukavu, Kaziba, Shabunda, 
Fizi-Misisi, & Minembwe). Já, um experiente Empresa com sede nos EUA é  
gerindo cooperativas na área e esta a criar um mercado de comércio justo 
para os produtos de cooperativo, tais como ouro, diamantes, cobre, coltan, 
e vários outros.

Fase 3, o que requer mais investimentos, implementa baixo custo, 
equipamentos de extração moderna para aumentar drasticamente 
produção  a partir de cooperativas. A empresa administra as cooperativas, 
oferece segurança, processa o minério e exporta para o mercado 
internacional e divide os lucros com as cooperativas. Uma parte dos lucros 
da empresa também é reinvestido de volta para a comunidade através de 
CSR e diversificou as empresas com fins lucrativos. Cooperativas exceder 
200 mil mineiros, portanto, escalabilidade e impacto é substancial.

Oportunidade de Investimento

Extracão de minerais, Processamento, Agregação, Beneficiamento e 
Exportação

Fase do Projeto

Legal, infrastrutura, gestao, vendas sistemas em lugar

Tipo de Projeto

Desenvolvimento de um projeto de mineração de cooperativa 

Duração do Projeto

3 a 6 meses para a Fase 3 aplicação

Custo do Projeto

US$ 5 milhao, para não exceder, em duas fases mais de 2 anos

Financiamento disponível

 TBD 

Défice de financiamento

US $ 700,000 para a próxima fase (3); Restante Fase 4 e além TBD, para não 
exceder cinco milhões dólares no total

Para Mais Informações

Matthew Scott
Presidente, Chambers Federation
T: +254 725 039 690
Email: chambersfederation@gmail.com 
See http://www.chambersfederation.com/drc-congo-mining-project/  
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turismo), apesar de Uganda e Ruanda (cultural) terem visto 
um crescimento significativo no turismo ecológico (Gorilla 
assistindo) ao longo da última década. Quênia e África 
do Sul são, de longe, os principais destinos de turismo de 
negócios como eles servem centros comerciais regionais, 
mas como outros países da região (Zâmbia, Ruanda, 
Tanzânia e República Democrática do Congo) também 
estão hospedando um número crescente de eventos. 

•		 Setor	do	turismo	da	África	do	Sul	foi	dado	um	enorme	
impulso pelo sucesso de hospedagem da Copa do Mundo 
em 2010, quando o país recebeu um 8,1 milhões de 
visitantes estrangeiros, quebrando recordes. Apesar das 
condições económicas globais difíceis, o turismo cresceu 
em 2011, com 8,3 milhões de turistas internacionais. 
Na esteira de um aumento no turismo de congressos 
nacionais e internacionais, de 12 por cento e 6 por cento, 
respectivamente, em 2012, o Quênia continua a classificar 
os Top 5 destinos MICE turísticos mais populares em 
África. Da mesma forma, na Tanzânia, o turismo tem forte 
potencial de crescimento e, a segunda maior potência 
na África Oriental. Apesar da recuperação da economia 
global lenta, os fluxos de turismo receptivos continuaram 
a registar chegadas e um forte crescimento em 2011, 
devido às campanhas promocionais vigorosas no exterior 
pelo Conselho de Turismo da Tanzânia através de feiras de 
viagens internacionais e missões comerciais. Em Ruanda, 
o número de chegadas de entrada continua a crescer, 
mesmo quando os turistas internacionais estão se tornando 
cada vez mais exigente na escolha de destinos, devido ao 
clima económico adverso. Ruanda é bem conhecido por 
seus gorilas da montanha, com trekking gorila sendo sua 
principal atração turística, contribuindo grandemente para 
os lucros do país. 

•		 Indústria	Focus	–	“Turismo	Sustentável”,	Melhoria	de	Infra-
estrutura e Serviços – Dentro da região, há a crescente 
compreensão de que o turismo representa um sector 
de criação de emprego potencialmente importante 
para ser desenvolvida e mais bem explorada. Enquanto 
o eco-turismo (parques de caça, observação de animais, 
alpinismo) são relativamente fáceis de promover e 
baseados em ter belezas naturais únicas, cada vez mais 
países da PSCF GLR procuram desenvolver seu turismo de 
negócios ou ofertas de setor de MICE (reuniões, incentivos, 
conferências e eventos), ao construir centro de convenções 
e hotéis. ões e hotéis, desenvolvendo bureaux de 
convenções e melhorando sua conectividade para tornar 
suas nações mais atraentes para o crescente número de 
eventos que estão sendo realizados em toda a África. Tem 
havido nos últimos dez anos uma explosão no número de 
hotéis sendo construídos na África e na região, e o número 
de operadores hoteleiros internacionais que se tornaram 
interessados no mercado Africano. Cruises, ônibus de 
turismo Hop on-hop off, as ações do tempo, caça e cada vez 
mais sofisticados tipos de safaris também se tornaram mais 
prevalentes nos últimos dez anos. Em resposta, as nações 
regionais têm trabalhado duro para desenvolver reservas 
naturais transfronteiriços e parques de caça e colaborar 
para manter os habitats naturais dos animais residentes que 
estão atraindo um número crescente de visitantes. 

•		 Turismo intra-regional – Por muitas décadas, a Europa 
tem sido a principal fonte para o turismo. Uma vez que a 
zona euro experimentou a crise económica em 2008, tem 
havido uma enorme mudança. África está se concentrando 
agora em si, bem como a Ásia. O turismo intra-regional 
é um mercado em constante expansão, e fundamental 
para o turismo e o seu crescimento futuro da maioria dos 
países africanos. Na África do Sul, o mercado regional de 
turismo africano é o mercado turístico mais importante, 
contribuindo com mais de 73 por cento do total de 
chegadas de turistas e mais de R50 bilhões em receitas 
em 2011. Há um número crescente de chegadas de países 
vizinhos, incluindo a Suazilândia, Lesoto, Moçambique e 
Zimbabwe. No Quênia, o setor do turismo está crescendo, 
como tem se tornando um centro de comércio na África 
Oriental, tanto para negócios como para lazer; como 
resultado, tem havido um aumento substancial no fluxo de 
turistas de África Oriental e Central. 

•		Os principais subsetores – Servições de gestão 
relacionados e de difícil infra-estrutura (hotéis) permanecem 
os principais segmentos do mercado que estão crescendo e 
atraindo investidores e prestadores de serviços. A indústria 
MICE é outro setor em crescimento, como as viagens de 
negócios intra-regional continuam a crescer, a indústria de 
exposições regionais emergem e conferências regionais 
e internacionais tentam a África como um novo destino 
reunião. 

•		Os principais investidores do setor privado – Empresas 
líderes em gestão de hotel e desenvolvimento hoteleiro 
ativos na região PSCF GLR incluem Southern Sun, o Legacy 
Hotels, Protea Hotels (adquirida pela Hotéis Marriott em 
2014), Sun International, City Lodge, Kempinski, Serena, 
Lonhro, juntamente com Inter-Continental, Hilton, Accor, 
Sheraton e Radisson Blu. Companhias aéreas líderes na 
região incluem a South African Airways, Kenya Airways, TAP, 
Precision Air e operadoras regionais de baixo custo como 
Kulula Airlines. O setor de gestão de turismo é dominado 
por menor nacional (e um punhado) de atores regionais. 

•		 Alex	Kyriakidis,	Presidente	e	Diretor	Executivo	da	Marriott	
International para a região do Oriente Médio e África (MEA) 
região: “Estamos muito satisfeitos que ... [Protea] equipe ... 
agora é parte da família Marriott International. Com a adição 
de conhecimento regional, experiência e infra-estrutura 
do Protea, estamos incrivelmente bem posicionados para 
continuar crescendo em um dos mercados de mais rápida 
expansão económica do mundo “(Protea Hotels, 2014). 

 
•		Propulsores de Indústria e Desafios – O aumento 

do rendimento disponível (viagens de lazer), economias 
em expansão (viagens de negócios), crescente valor 
para o dinheiro percepções (moedas africanas são 
significativamente mais baixos do que o europeu, norte-
americano e à maioria das moedas asiáticas), aumentou o 
turismo desportivo e aumentou a eco-oferta de turismo 
em fazem parte do melhor desempenho testemunhado 
por conta do sector do turismo Africano. Desafios da 
região incluem, nomeadamente, no PSCF GLR, mas a falta 
de adequados tipos de hotéis e ofertas de qualidade; a 
necessidade de um melhor desenvolvimento do capital 
humano de expor aos trabalhadores da indústria de lazer a 
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Titus Naikuni
Diretor Principal e 
Chefe-Executivo 

www.kenya-airways.com

PERFIL DO INVESTIDOR: 
KENYA AIRWAYS 

Kenya Airways, a transportadora de 
bandeira do Quênia. A empresa foi 
fundada em 1977, após a dissolução 
do Leste Africano Airways. A sede da 
transportadora está localizada em 
Nairobi com o seu centro no Aeroporto 
Internacional Jomo Kenyatta. Kenya 
Airways é atualmente uma parceria 
público-privada com o governo do 
Quênia como o maior acionista (29,8 por 
cento). 

Kenya Airways é amplamente considerada uma das principais 
operadoras da África Subsaariana; a transportadora ficou em quarto 
lugar em Janeiro de 2013; entre as dez maiores companhias que operam 
na África, ficou atrás da South African Airways, Ethiopian Airlines e Air 
Egito em relação a capacidade de assentos. A companhia tornou-se um 
membro pleno da Sky Team em junho de 2010, e tem sido membro da 
Associação das Companhias Aéreas Africanas desde 1977. Em junho de 
2013, a empresa tinha 4.006 funcionários. 

A companhia aérea com sede em Nairóbi apresentou um lucro líquido 
de 384 milhões de xelins ($ 4,5 milhões) em novembro de 2013 e 
tem sido capaz de crescer suas operações africanas e asiáticas, apesar 
dos desafios vividos em 2013. A transportadora tem adicionado a 
capacidade agora através de uma mistura de frequências aumentadas 
ou aferição da aeronave em resposta ao aumento da procura que 
resultou no crescimento do tráfego no Médio Oriente, Ásia, e regiões da 
África. 

Mahmud Janmohamed, 
Diretor Geral e CEO 

www.serenahotels.com/
default-en.html 

PERFIL DO INVESTIDOR: 
SERENA HOTÉIS 

O Grupo Serena Hotels é uma das 96 
empresas que compõem o Fundo Aga 
Khan para o Desenvolvimento Económico 
(AKFED), o braço sem fins lucrativos da 
Rede de Desenvolvimento Aga Khan 
(AKDN). O Grupo opera sob o nome 
de Serviços de Promoção do Turismo 
(TPS Serena). A empresa está listada na 
Bolsa de Valores de Nairobi (NSE), onde 
é negociada com o símbolo TPS. O 
grupo tem, desde novembro de 2011, 
25 propriedades na África. Na região 
dos Grandes Lagos, Serena Hotéis tem 
operações no Quênia, Uganda, Ruanda e 
Tanzânia. O Grupo também mantém 10 
propriedades no continente asiático. 

O Nairobi Serena Hotel cinco estrelas é o hotel mais importante do 
grupo. Possui 183 quartos e 7 suites, incluindo uma suite de estado. 
Nairobi Serena Hotel, que foi considerado em 2014 Prêmio Melhores do 
Mundo; um dos melhores hotéis na África e no Oriente Médio, avaliado 
13/15 com uma pontuação de 81,11 por cento. 

boa prática global, e uma necessidade de melhorar a oferta 
de transportes terrestres em muitos países (táxis – incluindo 
os táxis com taxímetro), ônibus – com comodidades como 
internet e banheiros Wi-Fi gratuito. 

•		Oportunidades de Investimento – chave de infra-
estrutura, Treinamento, Energia, Transporte – 
beleza natural da África (montanhas, lagos, cachoeiras, 
florestas, oceanos, animais, comunidades rurais, etc) é 
incomparável e inexplorado. As áreas-chave em que as 
oportunidades de investimento no setor do turismo são 
emergentes incluemdesenvolvimento de infra-estrutura 
do hotel, desenvolvimento de aventura na conferência, 
infra-estrutura nova, tais como o teleférico que Ruanda 
quer desenvolver, assim como ofertas de treinamento 
e capacidade para criar um quadro de profissionais 
capacitados do setor de turismo para servir número 
crescente do continente de visitantes. Como mais ênfase 
está sendo colocada sobre o desenvolvimento verde, 
também existem oportunidades para empresas que 
buscam trazer eficiência energética e energias renováveis 
(painéis solares para iluminação, sistemas de aquecimento 
de água solar térmica para o fornecimento de água 
quente) para instalações de lazer para economizar o 
dinheiro do proprietário e proteger o meio ambiente. 
Dada a prevalência de lagos no PSCF GLR, há também 
oportunidades para projetos de barco para jantar / barco 
no rio, cruzeiros fluviais e também o desenvolvimento de 
eventos musicais “by-the-Lake”. 
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Projetos selecionados do setor de turismo ilustrativos 

Nome do projeto

Roteiro de Turismo Sustentável IGAD 

País (es) do Projeto: 

Quênia, Sudão do Sul, Sudão, Uganda 

Setor do Projeto

Turismo 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

UNECA, IGAD e Governos do Quênia, Sudão e Uganda (Buscando a 
participação do setor privado por meio de uma PPP (s)) 

Breve Descrição do Projeto

Apoiado pela UNECA e patrocinado pela IGAD e seus estados membros. 
Este dinâmico programa visa ajudar cada país a melhorar suas ofertas de 
turismo na área do turismo de negócios, turismo ecológico e turismo 
cultural e envolve o desenvolvimento de competências, formação e 
desenvolvimento de infra-estrutura. 
 
A iniciativa envolve, assim, o desenvolvimento de cada país políticas e 
regulamentares; Segurança do Turismo e Segurança; Desenvolvimento 
de Produtos de Turismo; Infra-estrutura de Turismo, Marketing Turístico; 
Desenvolvimento de Recursos Humanos, Pesquisa e Desenvolvimento e 
Turismo, Natural e Conservação do Patrimônio Cultural.

Além dos quatro estados do PSCF GLR, o outro membro da IGAD afirma 
que Djibouti, Eritreia, Etiópia e Somália também são beneficiários da 
iniciativa.

Oportunidade de Investimento

Turismo ecológico, desenvolvimento de infra-estrutura, transporte 

Fase do projecto

Um plano mestre de Turismo Sustentável 2013-2023 foi desenvolvido 

Tipo de Projeto

Desenvolvimento de indústrias do turismo em 8 países de quais 4 são PSC 
países

Duração do Projeto

Em andamento 

Custo do Projeto

TBD 

Financiamento disponível

 TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Veja http://igad.int/
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/uneca_stmp.pdf 

Nome do projeto

Lake View Resort City, em Kisumu, no Quênia 

País (es) do Projeto: 

Quênia 

Setor do Projeto

Turismo 

Fonte / Patrocinador / Financiador (es) do Projeto

Corporação das Ferrovias Quênia

Breve Descrição do Projeto

 Kenya Railways Corporation, como parte de seu mandato para 
desenvolver seus ativos, desenvolveu uma estratégia para criar 
empreendimentos imobiliários inovadores e excitantes. Um dos principais 
desenvolvimentos é o Lake View Resort City. A proposta do Lake View 
Resort City estará localizada no terreno Quênia Railways, medindo 20 
hectares, em Kisumu, cidade às margens do Lago Victoria. Será situado 
entre Jomo Kenyatta Highway, Bank Street, a estação ferroviária eo Estado 
Lodge. O projeto envolverá o desenvolvimento das seguintes instalações
1. Hotel de cinco estrelas – 400 quartos
2. Dois hotéis de três estrelas – 300 quartos cada instalações
3. Conferências para parque de mais de 2000 pessoas
4. Escritório – 10 edifícios comerciais
5. Estacionamento – 2.000 carros
6. Entretenimento e áreas de recreação
7. Shopping
8. Parque de Terceirização de Processos Comerciais (BPO) 

Oportunidade de Investimento

Construção, instalações de serviços e gestão de lazer, serviços de turismo 

Etapa do Projeto

Estudos desenvolvidos, à procura de parceiro de joint venture (s) 

Tipo de Projeto

Desenvolvimento de Resort 

Duração do Projeto

Estimativa 48 meses 

Custo do Projeto

US $ 130 milhões 

Financiamento disponível

KRC buscando parceiro (s) joint venture – a capitalização TBD 

Défice de financiamento

TBD 

Para Mais Informações

Kenya Railways Corporation (Corporação)
Workshop Road, Off Haile Selassie Avenue, opposite Kenya Polytechnic
PO Box 30121 – 00100 Nairobi
Tel: +254 20 222 1211
Email: info@kenyarailways.co.ke
Veja http://www.matchdeck.com/article/352-government-agency-seeks-
credible-property-developers#/index 
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Não obstante as significativas oportunidades de investimento 
na região dos Grandes Lagos, continuam a existir desafios 
potenciais para investir com sucesso na região, bem como 
alguns riscos importantes para se proteger. 

a) Desafios de Iniciar o Investimento 

Há alguns desafios do ambiente de negócios na região, que 
podem frustrar o investimento de sucesso. 

Estes incluem: 
•		 Aquisição	de	terras	
•		 Obtenção	de	negócio	e	de	autorizações	de	trabalho	
•		 Obtenção	de	construção	e	plantas	de	construção	licenças	
•		 Fornecimento	e	importação	de	equipamentos	
•		 Encontrar	pessoal	adequado	e	qualificado	
•		 Garantir	entradas,	seja	originado	no	país	ou	importados	
•		 Obtenção	de	financiamento	comercial	a	um	preço	de	custo	

competitivo 

Formas selecionadas para enfrentar esses desafios 
incluem: 

1. Aquisição de terreno – Trabalhar com a Agência de 
Promoção de Investimentos nacional para identificar e 
segura da terra. Estar preparado para entrar em um contrato 
de arrendamento a longo prazo é útil como muitas vezes é 
proibido para estrangeiros de possuir terras sem rodeios. A 
paciência é um componente importante da negociação de 
contratos de terras. Por fim, ter um parceiro local também 
é útil quando se pretende adquirir ou arrendar terras 
como eles podem ajudar toda a transação beneficiar de 
tratamento local em termos de regulamentação fundiária. 

2. Obtenção de negócios e autorizações de trabalho – 
Mais uma vez a Agência de Promoção de Investimentos 
nacional pode ser útil. Escritórios de advocacia locais 
também podem ajudar aqui e em alguns países também 
existem empresas especializadas que coperam com os 
investidores a navegar no processo de aplicação para 
negócios e autorizações de trabalho. Ter um parceiro local 
também pode ajudar nesse sentido, já que o parceiro pode 
ter tido experiência anterior na compreensão da burocracia 
local. 

3. Obtenção de Construção e Construção de Edifícios 
licenciados – Os parceiros locais são de valor inestimável 
nesta arena como eles normalmente têm experiência nesta 
área e também conhecem contratantes respeitáveis para 
trabalhar. 

4. Fornecimento e Equipamentos de Importação – 
Identificação de um transitário respeitável e corretor de 
casa pode ajudar um investidor a negociar o processo 
de obtenção de equipamentos para o país em termos 

Capítulo 4. 

Desafios e Riscos 
de investimentos 
e Salvaguardas 
de Mitigação 
relacionados
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de custos de forma eficaz e em conformidade com as 
boas práticas de negócios governança. Envolver-se com a 
direção nacional câmara de negócio é uma forma de avaliar 
o que existe de terceirização de recursos no mercado. 

5. Encontrar funcionários adequados e qualificados – 
recursos úteis para identificar pessoal qualificado incluem 
recursos humanos locais e empresas de contratação 
temporária. Além disso, câmaras de comércio locais e 
também indústria e instituição de comércio podem ser 
fontes úteis de informação sobre a melhor forma de 
encontrar os recursos humanos desejados. Universidades 
locais, e formação e instituições de ensino também são 
um recurso potencial para identificar jovens treinados para 
novas posições. A comunidade de desenvolvimento é 
um recurso adicional para a identificação de profissionais 
mais seniores que podem ter trabalhado em projetos de 
desenvolvimento / indústria financiada por parceiros de 
desenvolvimento. Sempre pedir e verificar referências. 

6. Proteger entradas, ser de fonte local ou importadas 
– Organismos da indústria são mais úteis neste caso, já 
que são os ministérios do governo como eles ajudarão a 
aconselhar sobre o que as entradas estão no mercado e o 
que os fornecedores estrangeiros existem também. 

7. Obtenção de financiamento comercial a um preço de 
custo de concorrência – o acesso ao financiamento pode 
realmente ser um desafio na região. A câmara de comércio 
local, muitas vezes pode ajudar ao identificar financiadores 
familiarizados com o tipo de operação que está sendo 
feita. Esses financiadores podem compreender melhor 
os riscos do projeto e poder melhor proporcionar preços 
competitivos por causa dessa compreensão. Instituições 
Financeiras de Desenvolvimento ativas no país são uma 
outra fonte potencial de capital direto ou úteis para indicar 
instituições que possam ter financiado que tiver menos 
financiamento das despesas (ou seja, o financiamento das 
SME/PME, ou o financiamento do comércio ou do setor 
focado em finanças). 

b) Realizar desafios comerciais 

Para o investimento ou projetos já em andamentoi, há outros 
desafios a serem considerados: 
•		 Custos	de	transporte	
•		 Disponibilidade	e	confiabilidade	dos	serviços	públicos	e	

serviços 
•		 Gestão	da	força	de	trabalho	e	as	competências	de	volume	

de negócios, devido a problemas de saúde 

1. Custos de Transporte – O transporte para levar o produto 
ao mercado pode ser difícil em muitos países da região. 
Transporte de contentores é a forma mais prevalente que 
os bens são movidos, mas o acesso rodoviário e ferroviário 

de acesso pode ser difícil em vários cantos da região. 
Terceirização de um consultor de logística experiente 
referido pela agência nacional de investimento e / ou pela 
câmara empresarial nacional é uma forma rentável para 
analisar o mercado em relação às questões de transporte. 

2. Disponibilidade e confiabilidade dos serviços públicos 
e serviços – Energia é um principal desafio na região e 
sinais de telefonia também podem desaparecer em áreas 
rurais. As energias renováveis e fontes de energia distribuídas 
podem ajudar a resolver este desafio, embora adicionará um 
custo adicional para o projeto. Em alguns casos, onde não 
há alternativas rentáveis aos serviços públicos existentes, é 
prudente construir modelos financeiros a probabilidade do 
impacto sobre a produtividade do trabalho dos períodos em 
que ocorrem as interrupções.

 
3. Gestão da força de trabalho e as competências 

de volume de negócios, devido a problemas de 
saúde – Oferecer um plano de saúde e estabelecer um 
relacionamento com um provedor de hospital, seguro local, 
incentivando uma vida saudável, e postando mensagens de 
saúde no local de trabalho são todas as formas de trabalho 
para manter uma equipe saudável. Gestão da força de 
trabalho é melhor tratada através do emprego de pessoal 
sênior de RH que compreende o ambiente de negócios e, 
sempre que possível, o envolvimento de parceiros locais 
que também entendem o ambiente de trabalho. 

Além desses desafios futuros, o risco político também 
pode derrubar comercialmente projectos de investimento 
saudáveis. Neste sentido, o risco político é o risco de perder 
dinheiro devido às mudanças que ocorrem no governo de 
um país ou ambiente regulatório. Atos de guerra, terrorismo, 
e golpes militares são exemplos extremos de risco político. 
Expropriação de bens pelo governo – ou simplesmente a 
ameaça – também pode ter um efeito devastador sobre o 
valor do investimento e / ou dos preços das ações. 

Os riscos políticos são mais frequentemente sujeitos à 
localização do(s) projeto(s) específico(s) e, como tal, são 
primeiramente específicos do país. O maior dos riscos políticos 
que precisam ser protegidos contra os riscos de conflitos 
relacionados a presença ou não de crises combatentes. Ter um 
seguro de risco político das instituições como a Agência de 
Garantia de Investimento Multilateral do Banco Mundial é a 
melhor maneira de mitigar o risco político. 

Menos impactante sobre os investimentos físicos, mas 
também uma causa para o planejamento estratégico são as 
mudanças nas administrações públicas que ocorrem como 
resultado das eleições. No horizonte político a curto prazo na 
região dos Grandes Lagos entre 2015 e 2017, doze dos treze 
países estão programadas para ter eleições presidenciais. 
Cambalhotas políticas, paralisia administrativa e possíveis 
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mudanças na liderança ministerial e pessoal que podem 
estabelecer novas prioridades e / ou parceiros de negócios 
para o governo, são algumas das questões que devem ser 
negociadas durante os períodos eleitorais na região.

Gráfico 20. Próximas Eleições Presidenciais na Região 
dos Grandes Lagos 

Países Próximas eleições 
presidenciais

Prazo (em anos)

Sudão do Sul 2015 4

Burundi 2015 5

CAR 2015 5

Sudão 2015 5

Tanzânia 2015 5

Congo 2016 7

DRC 2016 5

Uganda 2016 5

Zâmbia 2016 5

Angola 2017 5

Quênia 2017/18 5

Ruanda 2017 7

África do Sul 2019 8
Fonte: compilação do autor, CIA Factbook 2014 

 
O desenvolvimento do projeto por várias partes interessadas 
é uma forma importante de abordar os aspectos 
potencialmente desestabilizadores da mudança política em 
um país-alvo. Ter relações com a sociedade civil, setor privado, 
entidades da indústria e múltiplos ministérios pode ser útil 
para se proteger contra a perda de um campeão do setor 
público e descobrir que ninguém está ciente dos méritos 
positivos de um projeto específico e, como tal, se esforça para 
encontrar apoio.
 
De modo mais geral, do ponto de vista de mitigação de risco 
e uma compreensão das práticas de negócios locais e do 
ambiente de negócio do ponto de vista local, envolvendo 
assessoria jurídica local, empresas de contabilidade e 
consultores de desenvolvimento de negócios podem ajudar 
investidores a reduzir o seu risco e navegar pelo ambiente de 
forma mais eficiente. 

Há um foco crescente na promoção de negócios “responsável” 
na região; Assim, a compreensão de o que práticas de 
“negócio responsável” envolvem também é útil. O “Negócio 
da Paz” do Pacto Global das Nações Unidas (United Nations 
Global Compact)25 também desenvolveu uma comunidade 
de prática para empresas que operam em regiões de conflito 
e / ou de alto risco para desenvolver e divulgar as melhores 
práticas para o sucesso e boa cidadania corporativa. 

De um modo semelhante, o Pacto Global das Nações Unidas 
desenvolveu uma publicação intitulada “Orientação sobre 
Responsabilidade Empresarial em áreas afetadas por conflitos 
e de Alto Risco: Um Recurso para empresas e investidores”26. 
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Enquanto um número de parceiros 
de desenvolvimento bilaterais 
trabalhar em alguns (mas não todos) 
dos estados e setores-alvo de GLR, 
há um grupo de interessados que 
estão focados na região de forma 
agregada e que pode servir como 
instituições de recursos úteis para os 
investidores – e os governos nacionais 
– em busca de encontrar parceiros de 
investimento e / ou oportunidades de 
investimento, tanto setorialmente como 
regionalmente. Estes incluem:  

Política 

Coordenador do Projeto Regional 
dos Grandes Lagos UE-ONU 
Tel (RDC): +243 99 22 77 922 
Tel (Burundi): +257 71 75 14 96 
Tel (Ruanda): +250 789 428 105 
Tel (Uganda): +256 785 287 463 
Email: anna.palacios@undp.org 

Enviado especial da ONU 
Escritório do Enviado Especial do 
Secretário-Geral para a Região dos 
Grandes Lagos 
R-3 UNON Composto 
Nações Unidas, Gigiri 
PO Box 48246 (00100) 
Nairobi, Quênia 
Tel: +254 41 350 6310 
URL: http://www.un.org/wcm/content/
site/undpa/main/activities_by_region/
africa/pid/24261 

ICGLR 
Secretaria Executiva da Conferência 
Internacional sobre a Região dos 
Grandes Lagos (ICGLR) 
PO Box 7076 Avenue du Gouvernement 
BRB Building, Segundo andar 
Bujumbura-Burundi
 Tel: +257 22 25 68 24/5/7/9 
Fax: +257 22 25 6828 
Email: secretariat@icglr.org 
URL: www.icglr.org 

Programa de Parceria UE-ONU em 
terra, recursos naturais e prevenção 
de conflitos 
Equipe do Quadro de Interagências das 
Nações Unidas para a Ação Preventiva 

1 UN Plaza, Nova Iorque, NY 
Tel: + 1 212 906 5637 
Email: florian.bruyas@undp.org 
URL: http://www.un.org/wcm/content/
site/undpa/conflict_prevention

União Africana 
AU Departamento de Paz e Segurança 
PO Box 3243 
Addis Abeba Etiópia 
Tel: +251 115 515143/516329 
Fax: +251 115 519321/514227 
Email: webmaster@peaceau.org 
URL: www.peaceau.org 

União Europeia 
Direcção-Geral do Desenvolvimento e 
da Cooperação – EuropeAid 
Comissão Europeia 
Escritório L-41 04/064 
B-1049 Bruxelas 
Rue de la Loi / Wetstraat 
41, B-1040 Bruxelles / Brussel 
Tel: +32 02 299 11 11 
URL: http://ec.europa.eu/europeaid/
who/index_en.htm 

Desenvolvimento de Infra-
estrutura e Finanças 

Banco Africano de Desenvolvimento 
Departamento de Estados Frágeis 
15 Avenue du Ghana 
PO Box 323-1002 Tunis-Belvedere, 
Tunísia 
Tel: +216 71 10 39 00 
Tel: +216 71 35 19 33 
Email: s.tapsoba@afdb.org 
URL: www.afdb.org 

Banco Europeu de Investimento 
Sub-Saharan Africa, Caraíbas e Pacífico 
África Oriental e Central e Região do 
Pacífico 
98-100 Boulevard Konrad Adenauer 
L-2950 Luxemburgo 
Tel: +352 43 79-82974 
Fax: +352 43 79-64899 
Email: c.colin@eib.org 
URL: www.eib.org 

Banco Mundial 
Iniciativa dos Grandes Lagos 
Programa de Integração, 

AFCRI África Regional 
Mailstop J11-1102 Banco Mundial 1818 
H St NW Washington, DC 20433 EUA 
Tel: + 1-202-458-9197 
Fax: + 1-202-522-1580 
Email: cbruce@worldbank.org 
URL: www.worldbank.org
 
Corporação Financeira 
Internacional (Internacional Finance 
Corporation) 
Clima de Investimento, do Grupo Banco 
Mundial Delta Center Menengai Estrada 
Upper Hill 
PO Box 30577-00100 Nairobi, Quénia 
Tel: +254 20 293-7000 / 7200 
Fax: +254 20 293-7210 
URL: www.wbginvestmentclimate.org 

Projetos de Integração 
Regional 

Autoridade Intergovernamental 
para o Desenvolvimento 
Secretariado da IGAD 
Avenue Georges Clemenceau 
PO Box 2653 Djibouti República de 
Djibouti Email: info@igad.int 
Tel: + 253-21354050 
Fax: + 253-21356994 
URL: http://igad.int 

Comunidade do Leste Africano 
Secretariado da EAC 
Fechar Afrika Mashariki Estrada 
PO Box 1096 
Arusha, Tanzânia 
Tel: +255 27 216 2100 
Fax: +255 27 216 2190 
URL: http://www.eac.int 

Comunidade Económica dos 
Estados da áfrica Central 
Secretariado da CEEAC 
BP: 2112 Libreville 
Gabão 
Tel: 00 241 44 47 31 
Fax: 00 241 44 47 32 
URL: www.ceeac-eccas.org 

Comunidade Económica dos Países 
dos Grandes Lagos 
ECGLC / Secretaria CEPGL 
BP 58 Gisenyi / Bukavu 

Anexo 1

Selecionado Suporte Técnico e 
Recursos de Investidores 
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République du Rwanda 
Tel: +250 280 30 30 40/250 280 30 30 
50/250 280 30 30 60 
URL: http://www.cepgl.org 

Comunidade Sul para o 
Desenvolvimento Africano 
Secretariado da SADC 
Gabinete do Presidente 
Private Bag 001 Gaborone 
Tel: + 267 3133044 
Fax: + 267 3904017 
URL: http://www.sadc.int 

Mercado Comum da áfrica Oriental 
e Austral 
Secretariado da COMESA 
Ben Bella Road, Lusaka, Zâmbia. 
Tel: +260 211 229 725/35 
Fax: +260 211 225 107 
URL: http://www.comesa.int 

Colaboração / Parceria do Setor 
Privado

Associação das Câmaras de 
Comércio e Indústria da SADC 
ASCCI Secretariado BOCCIM Rua Casa 
Velha Lobatse Lote 5196 
PO Box 432 Gaborone, Botsuana 
Tel: + 267 3953459 
Fax: + 267 3973142 
URL: http://www.ascci.info/ 

Câmara Pan-Africana de Comércio e 
Indústria 
Secretariado Pacci 
Cerca de Meskel Square, no caminho 
para Rua Debrezeit 
PO Box 3155 
Addis Abeba, Etiópia 
Tel: +251 116 622640 
Fax: +251 116 622642 
Email: info@pacci.org 
URL: www.pacci.org 

Conselho Empresarial CEPGL 
ECGLC / Secretaria CEPGL 
BP 58 Gisenyi / Bukavu 
République du Rwanda (Ruanda)
Tel: +250 280 30 30 40/250 280 30 30 
50/250 280 30 30 60 
URL: http://www.cepgl.org

Conselho Empresarial COMESA 
Secretariado da COMESA 
Rua Ben Bella 
PO Box 30051 
Lusaka, Zâmbia 
Tel: +260 211 229 725-32 
Email: info@comesabusinesscouncil.org 
URL: www.comesabusinesscouncil.org 

Conselho Empresarial de ICGLR 
(Em vias de ser criado) 
Secretariado Executivo da Conferência 
Internacional sobre a Região dos 
Grandes Lagos (ICGLR) 
PO Box 7076 Avenue du Gouvernement 
BRB Building, Segundo andar 
Bujumbura-Burundi 
Tel: +257 22 25 68 24/5/7/9 
Fax: +257 22 25 6828 
Email: secretariat@icglr.org 
URL: www.icglr.org 

Conselho Empresarial do Leste 
Africano 
Secretaria EABC 
Oloirien Casa Kijenge 
Rua Along Perfect Printers 
PO Box 2617 
Arusha-Tanzânia 
Tel: 255 27 254 3047 
Fax: 255 27 250 9997 
Email: aluzze@eabc-online.com 
URL: www.eabc.info 

Pacto Global da ONU 
Escritório do Pacto Global das Nações 
da ONU 
DC2-618 
Nova Iorque, NY 10017, EUA 
Tel: + 1 212 963 1490 
Fax: +1 212 963 1207 
Email: gkell@un.org 
www.unglobalcompact.org 
Veja também: 
Negócios de Paz 
www.business4peace.org 
Email: b4p@unglobalcompact.org 

Capital, Projecto, Negócios 
Inclusivos e Micro-Finanças 

Associação de Capital de 
Empreendimento e Capital Privado 
Africano 
Secretaria AVCA 
O Banking Hall, Cropthorne Tribunal, 
26 Maida Vale, Londres, W9 1 RS. Reino 
Unido 
Tel: +44 (0) 203 632 0408 
Email: avca@avca-africa.org 
URL: www.avca-africa.org 

Desenvolvimento de Fundos de 
Bancos Fiduciários e Instalações 
Africanos 
Veja Iniciativas e parcerias AfDB – 
URL: www.afdb.org/en/topics-e sectors/
initiatives-parcerias 

Diretório Digital de Finanças 
de Mulheres Jovens e Mulheres 
Africanas de UNDP/PNUD 
Veja: Plataforma Africano NEPAD para a 
Eficácia do Desenvolvimento – 
URL: www.africa-platform.org 

Guia de Campo de Negócios 
Inclusivos de PNUD 
Veja: Facilidade Africana de PNUD de 
Mercados Inclusivos (em “produtos de 
conhecimento”) – 
URL: www.undp.org/africa/privatesector 

Setor Agrícola 

Economia Rural e do Departamento 
de Agricultura da Comissão da 
União Africana 
CAADP Pilar II 
União africano 
PO Box 3243 
Addis Abeba, Etiópia 
Tel: +251 11 551 7700/552 6373 
Email: keizireb@africa-union.org 
URL: www.africa-union.org 

Programa Completo de 
Desenvolvimento Agrícola Africano 
Sede do CAADP 
NEPAD Agência de Planificação e 
Coordenação 
International Business Portal 
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Bloco B, Gateway Park 
Cnr Challenger e Columbia Avenidas, 
Midridge Office Park, 
Newroad, Midrand, 1685 
África do Sul 
Tel: +27 (0) 11 256 3600 
Email: tendait@nepad.org 
URL: www.nepad.org 

Sindicato Pan-africano dos 
Fazendeiros 
Secretaria Pafu 
Ouagadougou-Burkina Faso BP: 09 BP 
884 Ouagadougou 09 
TEL: 226 66894821 
FAX: +226 50 36 26 13 
Email: info@pafo-africa.org 
URL: www.pafo-africa.org 
Veja também Community of Practice 
Site – http://pafo-africa.net/ 

Setor de Energia 

Departamento de Energia e Infra-
estrutura, União Africana 
União africana 
PO Box 3243 
Addis Abeba, Etiópia 
Tel: +251 115 18 24 06 
Fax: 251 115 18 24 50 
Email: dinfrastructure@africa-union.org 
URL: www.ie.au.int 

Energia do Sul Africana 
SAPP Coordenação Centro 
24 escadas douradas 
Emerald Hill 
Harare, Zimbábue 
Tel: + 263-4335558 / 335468 / 
335517/335548 
Fax: + 263-4-307023 
Email: info@sapp.co.zw 
URL: www.sapp.co.za 

Energia Oriental Africana 
Secretaria EAPP 
House No. 513 Kirkos Sub-City, 
PO Box 100644 
Addis Abeba, Etiópia 
Tel: +251 115 572 399 
Fax: +251 115 572 419 
Email: eapp@eappool.org 
URL: www.eappool.org 

Energia Sustentável para Todos – 
áfrica 
SE4ALL África Hub 
Banco Africano de Desenvolvimento 
15 Avenue du Ghana 
PO Box 323-1002 
Tunis-Belvedere, Tunísia 
Tel: +216 71 10 39 00 
Tel: +216 71 35 19 33 
Email: d.schroth@afdb.org 
URL: www.afdb.org 
Veja também: http://www.se4all.org/
wp-content/uploads/2013/10/SE4ALL-
africa-hub-folheto-web_Feb-2014.pdf 

Fórum Africano para Reguladores 
de Utilidade 
Secretaria AFUR 
Kulawula Casa 
526 Vermeulen Rua 
Arcadia, Pretoria 0083 
África do Sul 
Tel: +27 12 401 4720/40 
Fax: +27 86 725 3714 
Email: info@afurnet.org 
URL: www.afurnet.org 

United Nations Environmental 
Program /Programa meio-
ambiental das Nações Unidas
UNEP Avenue Escritório das Nações 
Unidas, Gigiri 
PO Box 30552, 00100 Nairobi, Quênia 
Tel: + 254-20 7621234 
Email: unepinfo@unep.org
URL: www.unep.org 

Setor de Finanças 

Associação de Crédito Agrícola e 
Rural Africana 
Secretaria AFRACA 
Quênia Escola de Estudos Monetários 
(KSMS) Off Thika Super Highway, 
Nooridin Road, próxima a De la Rue 
Segurança Print, 
PO Box 41378, 00100 Nairobi, Quênia 
Tel: +254 20 2717911/2715991; 
Celular: +254 726 080 454 
Fax: +254 20 2710082 
Email: afraca@africaonline.co.ke 
URL: www.afraca.org 

Associação dos Banqueiros da 
áfrica Central 
Secretaria ABCA 
c / o Banque Centrale des Etats de 
l’Afrique de l “Ouest (BCEAO) 
Avenue Abdoulaye Fadiga 
BP 3108 – Dakar, Senegal 
Tel: +221 33 839 05 00 
Fax: 221 33 823 83 35 
URL: www.aacb.org/en/contact 

Banco Africano de Importação e 
Exportação 
Sede Afreximbank 
72 B El-Maahad El-Eshteraky Rua 
(Em frente Merryland Park) 
PO Box 613 
Heliopolis, Cairo 11341, Egito 
Tel: +202 24564100/1/2/3 
Fax: +202 245 15090 
Email: info@afreximbank.com 
URL: www.afreximbank.com 

Banco de Desenvolvimento Africano 
Oriental
Leste Banco Africano de 
Desenvolvimento 
EADB Building, 4 Nile Avenue 
PO Box 7128 
Kampala, Uganda 
Tel: +256 41 711 2900 
Email: inquiry@eadb.org 
URL: www.eadb.org 

Banco de Desenvolvimento da 
áfrica Austral 
Sede DBSA 
1258 Lever Road, Headway Hill, Midrand 
PO Box 1234 Halfway House, Midrand 
1685 
Joanesburgo, África do Sul 
Tel: +27 11 313 3911 
Fax: +27 11 313 3086 
Email: webmaster@dbsa.org 
URL: www.dbsa.org 

Banco de Desenvolvimento dos 
Estados Centro-Africanos 
Banco de Desenvolvimento dos Estados 
Centro-Africanos 
Boulevard Denis Sassou Nguesso B.P. 
1177, Brazzaville – Congo 
Tel: +242 22 281 18 85 
URL: www.bdeac.org 
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Banco Nacional de 
Desenvolvimento e Comércio 
Africano do Sul e Oriental
Banco PTA: Escritório no Quênia 
Bishop Rd 
NSSF Complex 
197 Lenana Place, Lenana Estrada 
primeiro andar 
PO Box 48596-00100, Nairobi, Quênia 
Tel: +254 732 192 000 
Fax: +254 (20) 2711510 
URL: www.ptabank.org 

Realização de Trabalho Financeiro 
para a áfrica 
Secretaria MFW4A 
Banco Africano de Desenvolvimento 
15 Avenue du Ghana 
PO Box 323-1002 
Tunis-Belvedere, Tunísia 
Tel: +216 71 10 27 00 
Tel: +216 71 33 44 84 
Email: s.nalletamby@afdb.org 
URL: www.afdb.org 
ou www.mfw4a.org 

TIC/ICT 

União Africana de 
Telecomunicações 
Sede da ATU 
CCK Edifício Waiyaki Way 
PO Box 35282-00200 Nairobi, Quênia 
Tel: +254 20 2322120/1 
Fax: +254 20 2322124 
URL: http://www.atu-uat.org

Setor de Infra-estrutura 

Conselhor de Comércio da 
Commonwealth (Commonwealth 
Business Council) 
Relatório Africano de Investimento em 
Infra-estrutura 2013 – 
Veja: www.cbcglobal.org/images/
uploads/docs/The_CBC_Africa_
Infrastructure_Investment_
Report_2013.pdf 

Departamento de Energia e Infra-
estrutura, União Africana 
União Africana 
PO Box 3243 
Addis Abeba, Etiópia 

Tel: +251 115 18 24 06 
Fax: 251 115 18 24 50 
Email: dinfrastructure@africa-union.org 
URL: www.ie.au.int 

Federação Internacional de 
Engenheiros Consultores – Grupo 
de Associações de Membros 
Africanos 
GAMA, Secretaria FIDIC 
World Trade Center II 
Aeroporto de Genebra Box 311 
29 route de Prés-Bois CH-1215 
15 Genebra, Suíça 
Tel + 49 00 41-22-799 
Fax + 49 01 41-22-799 
Email fidic@fidic.org 
URL: http://fidic.org/node/827 
Veja também: www.gama2014.com 

Grupo Privado de Desenvolvimento 
de Infra-estrutura (Private 
Infrastructure Development Group) 
PIDG 
c / o Unidade de Programa de Gestão, 
MDY Legal, St. Nicholas House, St. 
Nicholas Rd, Sutton, Surrey, SM1 1EL. 
Reino Unido 
Tel: +44 (0) 20 8643 9794 
Email: info@pidg.org 
URL: www.pidg.org 

Setor de Mineração 

Centro Africano de Recursos 
Naturais
Escritório ANRC 
Banco Africano de Desenvolvimento 
15 Avenue du Ghana 
PO Box 323-1002 
Tunis-Belvedere, Tunísia 
Tel: +216 71 10 39 00 
Tel: +216 71 35 19 33 
Email: t.viot@afdb.org 
URL: www.afdb.org 
Veja também: centro-recursos www.
afdb.org/en/topics-e-sectors/initiatives-
partnerships/african-naturais-ANRC 

Centro de Desenvolvimento de 
Minerais da áfrica 
Secretaria AMDC 
Comissão Económica da ONU para a 
África Menelik II Ave. 

PO Box 3001, Addis Abeba, Etiópia 
Tel: + 251-11-551 7200 
Fax: + 251-11-551 4416 
Email e URL: www.uneca.org/amdc 

Turismo 

Comissão Económica da ONU 
para a áfrica, Autoridade 
Inter-governamental de 
Desenvolvimento do Turismo Plano 
Diretor (2013) – 
http://www.uneca.org/sites/default/
files/publications/uneca_stmp.pdf 
Escritório Regional do Turismo da África 
Austral 
Sede RETOSA 
Waterfall – RETOSA Unidade C39, Lone 
Creek Waterfall Parque Midrand 
Tel: +27 11 315 2420/1 ou +27 11 315 
9752/3 
URL: www.retosa.co.za

Programa de Organização das 
Nações Unidas Mundial do Turismo 
para áfrica 
OMC África Programa Capitán Haya 
42 28020 Madrid, Espanha 
Tel. : +34 91 567 81 00 
Fax: +34 91 571 37 33 
Email: caf@unwto.org
URL: www.africa.unwto.org 

Turismo Comunitário Oriental 
Africano
Veja Eastern Africa Borderless Visa – 
http://www.visiteastafrica.org/visa/ 
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Agências Nacionais de 
Promoção de Investimentos 

áfrica do Sul 
Comércio e Investimento da África do 
Sul (TISA) 
www.thedti.gov.za 

Angola 
Agência de Apoio ao Investimento 
Nation (ANIP) 
www.investangola.com 

Burundi 
Burundi Autoridade de Promoção de 
Investimentos 
www.investburundi.com 

Quênia 
Kenya Investment Authority (KIA) 
www.investmentkenya.com 
www.ipckenya.org 

República Democrática do Congo 
Agence Nationale pour la Promotion 
des Investissements (ANAPI) 
www.anapi.org 

República do Congo 
Agência de Promoção de Investimentos 
Congo 
www.cabemary.org 

Ruanda 
Rwanda Development Board (RDB) / 
Comité de Desenvolvimento de Ruanda
www.rdb.org 

Sudão 
Sudanês Investment Authority 
www.sudaninvest.org 

Sudão do Sul 
Sudão do Sul Investment Authority 
(SSIA) 
www.investsouthsudan.org 

Tanzânia 
Tanzânia Centro de Investimento (TIC) 
www.tic.co.tz 

Uganda 
Uganda Investment Authority (UIA) 
www.ugandainvest.com 

Zâmbia 
Zâmbia Centro de Investimento 
www.zic.org.zm 

Redes Legais Africanas 

ALN (ex-Rede Legal Africano) 
www.AfricaLegalNetwork.com 

International Bar Association Fórum 
Regional de áfrica 
http://www.ibanet.org/Regional_Fora/
Regional_Fora/African_Reg_Forum/
Default.aspx 

LEX áfrica
www.lexafrica.com 

Miranda Alliance 
www.mirandalawfirm.com/alliance.
php?id=29 

Práticas Contábeis 

KPMG 
https://www.kpmg.com/africa/en/
kpmg-in-africa/pages/default.aspx 

PricewatershouseCoopers 
http://www.pwc.co.za/en/african-
footprint/index.jhtml 
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Publicações selecionadas 

1.  African Economic Outlook 2013 

2.  African Economic Outlook 2012 

3.  African Economic Outlook countries 

4.  CIA World Fact Book 2014 

5.  KPMG Africa Banking Survey (Pesquisa) 2012 

6.  KPMG África Reports (Relatórios) 

7  KPMG Angola Banking Survey 2012 

8  EY Africa Investment Atratividade Survey 2012 e 2013 

9  UNCTAD Investment World Report 2014 

10  Aproveitamento de óleo para o Desenvolvimento da Paz 
em África / Uganda – (Investir em paz – International Alert 
setembro de 2009) 

11  Banco Mundial: Programa de Garantia do Banco Mundial 
para a consulta de “modernização da política operacional 
do Banco Mundial sobre Garantias” – Janeiro de 2012 

12  Banco Mundial: Facilitar Comércio Transfronteiriço entre 
a RDC e vizinhos na região dos Grandes Lagos da África: 
Melhorar as condições para comerciantes Pobres – 
Janeiro de 2011 

13  Avaliação de Impacto GEF: reduzir a perda de 
biodiversidade nos locais de fronteira em Projeto África 
Oriental – Setembro 2007 

14  Competitividade e Estratégia de Investimento do Clima 
(CICS): Relatório de Progresso sobre a Implementação da 
Elaboração do Relatório I Uganda / Reforma – 2009 

15  ICGLR: A ICGLR RINR e outros mecanismos de certificação 
na região dos Grandes Lagos (Relatório Especial) 

16.  JICA: A investigação sobre a infra-estrutura de transporte 
na transfronteiriça: Fase 3 

17.  PNUD: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 
Propulsores de Progresso dos ODM em Uganda e 
Implicações para os Correios – 2015 Agenda para o 
Desenvolvimento (Relatório de Progresso) – setembro 
2013 
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Documentos Digitais Selecionados 

1.  IFP Cooperação Regional para o Ambiente, Economia e 
Recursos Naturais do Grupo  
http://www.initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Regional_
Cooperation_in_the_Great_Lakes_region.pdf 

2.  Cooperação Regional nos Grandes Lagos – http://www.
initiativeforpeacebuilding.eu/pdf/Regional_Cooperation_
in_the_Great_Lakes_region.pdf 

3.  UNECA / AU: Estado da Integração na África (SIA IV) 2013  
http://ea.au.int/en/sites/default/files/SIA%202013(latest)_
En.pdf 

4.  UNECA / AU: Rumo a Indústria do Turismo Sustentável na 
África: UNECA SRO-EA Estudo do Turismo – 2011  
http://www.uneca.org/sites/default/files/publications/
uneca-sro-ea-turismo-estudo-relatório-2011.pdf 

5.  Relatório DMA Angola: Investir na Angola – 2012  
http://www.developingmarkets.com/sites/default/files/
digital-reports/dma-angola-report-2012/files/assets/
basic-html/page24.html 

6.  PwC: Petróleo e Gás – África revisão 2013  
http://www.pwc.co.za/en_ZA/za/assets/pdf/africa de óleo 
e gás-review-2013.pdf 

7.  Estratégia Nacional de Turismo no Quênia: 2013-2018  
http://www.tourism.go.ke/ministry.nsf/doc/national%20
tourism%20srategy%202013_2018.pdf/$file/national%20
tourism%20srategy%202013_2018.pdf 

8.  SADC_MAPP_Programme_Document-_April_08.pdf – 
Abril 2008  
http://www.sadc.int/documents-publications/
show/SADC%20Multi-country%20Agricultural%20
Productivity%20Programme%20%28MAPP%29%20
Document 

9. Pesquisa no Espírito Santo – Pesquisa Setorial  
http://www.bes.pt/SiteBES/cms.aspx?plg=8c927089-acf8-
40ff-b2db-de582abe56b1 

10.  Conselho Económico da ONU: Relatório sobre agenda de 
integração regional da África – fevereiro 2013  
http://www.uneca.org/sites/default/files/page_
attachments/report-on-africa-regional-integration-
agenda.pdf 

11.  Política de Monitoramento e Centro de Pesquisa (PMRC) – 
O Estado do Setor Energético em Zâmbia – outubro 2013  
http://pmrcblog.files.wordpress.com/2013/10/the-state-
of-the-energia pelo setor in-zambia.pdf 

12. Agência de Desenvolvimento da Zâmbia: Perfil do Setor 
de Energia – Junho 2013  
http://www.zda.org.zm/sites/default/files/Zambia%20
Energy%20Sector%20Profile%20-%20June%202013.pdf 

13.  USAID: Auditoria do Programa de serviços modernos de 
energia da USAID / Sudão  
http://oig.usaid.gov/sites/default/files/audit-reports/4-
650-11-003-p.pdf 

14. Conselho de Desenvolvimento de Ruanda (Rwanda 
Development Board): A Oportunidade em Ruanda / 
Energia – 2012  
http://rdb.rw/investinrwandaenergy/energy/Energy_
Brochure_2012_final.pdf 

15.  Banco Africano de Desenvolvimento (BAD): Artigo sobre o 
Desenvolvimento do País / RDC – Junho 2013  
http://www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/
Documents/Project-and-Operations/Democratic%20
Republic%20of%20Congo%20-%202013-2017%20-%20
Country%20Strategy%20Paper.pdf 

16. Diagnóstico do País: Infrastructure da África: Infra-
estrutura da África Oriental: uma perspectiva regional  
http://www.infrastructureafrica.org/system/files/
library/2012/02/REC%20East%20Africa.pdf 

17. Africa Investor (artigo) Al Abbas Transport Expands 
Network to Sudan – janeiro 2014  
http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12635
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1  Ver, para mais informações sobre PSCF – http://www.
un.org/wcm/content/site/undpa/main/activities_by_
region/africa/pid/24261 

2 Ver http://www.comesa-EAC-SADC-tripartite.org/
intervention/focal_areas/tripartite_fta 

3 Relatório Económico sobre a África de 2009, 117 pp – 134. 

4  Veja www.nepad.org 

5  http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12885 

6  Hennie van der Merwe, CEO do Agribusiness 
Development Corporation (ADC), com sede na África do 
Sul http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12661 

7  http://www.pwc.co.za/en_ZA/za/assets/pdf/
agribusinesses-aferição-survey-2014.pdf 

8  http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12844 

9  http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12756 

10  http://www.feronia.com/Investors/Investment-
Highlights/default.aspx 

11 Referência 11 do Autor 

12  http://www.agriculture.eac.int/ 

13  http://www.usaid.gov/powerafrica/partners/private do 
setor 

14  https://www.devex.com/news/eu-let-s-turn-on-the-light-
para ajuda-africa-prosperar-83254 

15  http://www.tradeinvestkenya.com/ 

16  http://www.bdlive.co.za/africa/
africanbusiness/2014/01/03/kenya-seeks-investors-for-
300mw-geothermal-power-project 

17  http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12918 

18  http://www.rdb.rw/rdb/infrastructure.html – acessada 9 
de agosto de 2014 

19  http://www.deputypresident.go.ke/index.php/lapset-
projetos 

20  CBC Africa Infrastructure Investment Report: Relatório de 
investimento de Infra-estrutura da África 

21.  http://www.debeersgroup.com/Operations/Sales/About-
Benefication/

22.  http://www.africainvestor.com/article.asp?id=12821 
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