
                                                             
A nutrição está a tornar-se uma das áreas mais promissoras para o investimento - conecte-se com especialistas, investidores e 
empresas de alto impacto num mercado inédito em África. 
A GAIN em parceria com o SBN a nivel global, a Royal DSM e a Africa Business Magazine irão organizar o 1º Fórum de 
Investimento para a Nutrição em África entre os dias 16 e 17 de Outubro de 2018, em Nairobi, Quénia. Este evento marca uma 
etapa importante no roteiro para reformulação do diálogo em torno da nutrição, elevando o perfil da nutrição como uma 
oportunidade de investimento de impacto e apresentando empresas que podem melhorar o acesso a alimentos nutritivos. O 
evento irá oferecer uma visão abrangente dos investimentos em nutrição, bem como os actuais modelos de financiamento e 
identificar as principais lacunas e obstáculos de investimento  
 
Foco 
 
O segundo dia do Fórum de Investimento para a Nutrição 
em África irá focar nas empresas como impulsionadores da 
reforma do sistema alimentar, especialmente para ajudar a 
melhorar a nutrição de forma sustentável. O Fórum visa 
atrair investimentos para empresas de agronegócios de alto 
impacto através de um programa focado num mercado 
dedicado durante o Fórum para conectar investidores com 
pequenas, médias e grandes empresas que ajudam a 
promover a nutrição através de dietas saudáveis e 
diversificadas. Isso inclui empresas de alto impacto que 
buscam investimentos dentro da faixa de US $ 100k-US $ 
1,5m. Estes incluirão negócios cobrindo insumos, produção 
primária, processamento, fabricação e distribuição. 
 

Grupo alvo 
 
O Fórum será limitado a 200 participantes para garantir o 
impacto desejado e interações significativas. Estes incluirão 
empresas de nutrição de alto impacto trabalhando em toda a 
cadeia de valor, os principais intervenientes na comunidade de 
investimento, os líderes do sector privado no serviços ao sector 
agrícola / agronegócios (por exemplo, serviços bancários e 
instituições financeiras), parceiros de desenvolvimento que 
apoiam o sector de agronegócios - especialmente nutrição e 
tomadores de decisão, analistas e actores políticos do governo, 
da sociedade civil e organizações internacionais. 
 
Resultados esperados 
 
▪ Empresas beneficiárias  - ganhem compreensão crítica de 

como desbloquear investimentos, tanto dívida quanto 
capital próprio, para facilitar a produção e comercialização 
de alimentos nutritivos. 

▪ Investidores - obtenham uma visão geral das 
oportunidades dos investimentos selecionados em toda a 
cadeia de valor e identificar oportunidades nas propostas 
apresentadas na sala de negociações. 

▪ Parceiros de desenvolvimento - entendam como alinhar os 
programas de desenvolvimento relacionados à nutrição 
com os planos de investimento do sector privado para 
produtos e serviços comerciais ligados à nutrição. 

▪ Governo - mais compreensão para apoiar o investimento 
do sector privado no desenvolvimento de empresas que 
aumentem o acesso a alimentos para melhorar a 
diversidade e a qualidade da dieta. 

▪ Actores-chave - um entendimento mais forte do 
investimento do sector privado na nutrição. 

 

Objectivos 
 
▪ Identificar oportunidades e desafios específicos para 

aumentar o financiamento para a área da nutrição. 
▪ Abrir novas oportunidades comerciais por meio do 

investimento do sector privado para atender às 
necessidades de investimento na nutrição. 

▪ Demonstrar casos de negócios inovadores e replicáveis 
como contribuição para o aumento da qualidade de 
investimentos do sector privado na nutrição. 

▪ Estabelecer uma rede dinâmica de negócios 
relacionados à nutrição e os principais intervenientes 
na comunidade de investimento juntos com os 
principais actores para desbloquear o potencial de 
investimento na nutrição. 

 

As empresas que pretendam alargar o seu portfólio de parcerias e encontrar novas oportunidades de investimento ou 
sinergias internacionais são convidadas a participarem neste fórum registando-se  aqui  
NB: A logística é da responsabilidade do participante. 
 

 

https://icpublications.formstack.com/forms/express_your_interest_gain


 


