
Para mais informação sobre o PIGA, por favor contacte: 

The International Trade Centre (ITC) is the joint agency of the World Trade Organization and the United Nations. 

Sobre o ITC 

O Centro de Comércio Internacional (ITC) é uma agência conjunta da Organização 
Mundial de Comércio (WTO) e das Nações Unidas. O ITC apoia Pequenas e Médias 
Empresas (PME’s) in países em desenvolvimento e em economias em transição a se 
tornarem cada vez mais competitivas nos mercados globais, assim contribuindo 
para o desenvolvimento económico sustentável, em coordenação com a agenda de 
apoio ao comércio e objectivos de desenvolvimento.  

 

Sobre o DFID 

O Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID) é a entidade 
governamental responsável por liderar o trabalho do Reino Unido no combate à 
pobreza extrema. O DFID trabalha com o objectivo de reduzir o fim da ajuda através 
da criação de emprego, potenciar jovens e mulheres e ainda contribuir para salvar 
vidas quando a situação humanitária urge.  

O DFID é o doador do Projecto PIGA.  

 

Sobre o CCPIT  

O Conselho Chinês para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT),  fundado 
em 1952 é a agência nacional e internacional de promoção de Investimento na 
China. As responsabilidades da CCPIT incluem a implementação de estratégias 
nacionais relevantes, promoção do comércio internacional, Investimento bilateral, 
cooperação económica e tecnológica, e ainda a cooperação com agências 
internacionais de promoção de comércio.  

 

Sobre o CADFund 

O Fundo de Desenvolvimento China- Africa (CADFund) é um fundo independente 
cujo o objectivo primário é o suporte de cooperação às empresas chinesas em 
África. Foi estabelecido com resultado do Forúm China – África na Conferência de 
Beijing em 2006. O CADfund, pretende realizar cooperação mútua benéfica entre a 
China e a África, cobrindo os desafios entre a ajuda tradicional e os empréstimos 
padrão.  
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O PIGA é uma parceria entre Governo do Reino Unido, através do Departamento 
para o Desenvolvimento Internacional (DFID), Agência Chinesa para a Promoção 
do Comércio Internacional (CCPIT),  Fundo de Desenvolvimento China-Africa 
(CADFund) e  Centro de Comércio Internacional (ITC). O PIGA foi oficialmente 
lançado em Londres a 22 de Outubro de 2015, à margen da visita de Estado do 
Presidente Xi Jinping ao Reino Unido.  
 
Nesta parceria, o DFID, CCPIT, CADFund e o ITC, pretendem aumentar o 
investimento, as exportações e o desenvolvimento local em 2 sectores produtivos 
prioritários, agro processamento e agricultura, na Etiópia, Quênia, Moçambique e 
Zambia.  
 
O PIGA é uma componente do Invest Africa, o maior programa do DFID, ligando 

investidores do sector privado, compradores, financiadores e governos em vários 

países africanos, com objectivo de fortalecer o sector de Agricultura e criar postos 

de trabalho aumentando assim o investimento directo estrangeiro (IDE).  

Actividades principais: 
 

Facilitar e desenvolver parcerias de negocio entre empresas Africanas e Chinesas  
Organizar eventos Business to Business (B2B), seminários de conscienzalização sobre investimentos e visitas de 
investidores Chineses a África  
Capacitar empresas africanas para receberem Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e tecnologia  
Promover ligações e parcerias entre investidores e fornecedores locais. 

Fortalecer as capacidades para prestação de serviços de investimento  
Melhorar os serviços das Instituições públicas e privadas de apoio ao comércio e ao investimento (TISI’s) 
Desenvolver guias de investimento e plataformas de informação de investimento on-line para investidores 
estrangeiros  
Melhorar a eficácia Instituições públicas e privadas de apoio ao comércio e ao investimento (TISI’s) na medição e 
monitoria de Investimento Directo Estrangeiro (IDE).  

Melhorar os obstáculos ao Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e facilitar a partilha do conhecimento entre 
África, China e o Reino Unido.  
Realizar reuniões de trabalho público-privadas para discutir os desafios enfrentados por investidores estrangeiros  
Organizar encontros de alto nível de investimento e workshops para troca de experiência e conhecimento.  

PIGA Principal Fase (Maio de 2017 - Abril de 2021) 

Joy Hutcheon, Director Geral do DFID para Programas e 

Chi Jianxin, CEO do CADFund, assinando o Memorando 

de Entendimento entre as 2 organizações em Londres.  

OBJECTIVO DO PROJECTO 

Aumentar as exportações, o emprego e o desenvolvimento local através de investimento estrangeiro e parcerias de negócio 
nos sectores da agricultura e agro-processamento na Etiópia, Quênia, Moçambique e Zâmbia. 

BENEFICIÁRIOS 

 Directos: PME’s na Etiópia, Quênia, Moçambique, Zâmbia - particularmente nos setores de agroprocessamento e 
agricultura;  

 Beneficiários finais: homens e mulheres empregados em indústrias relacionadas; 

 Parceiros e beneficiários: Instituições públicas e privadas de apoio ao comércio e ao investimento (TISI), entidades 
governamentais, Agências de promoção de investimento, câmaras de comércio, associações sectoriais e associações 
especializadas, e fazedores de politicas.  

RESULTADOS ESPERADOS 

Impacto   

Mais investimentos estrangeiros e parcerias comerciais nos sectores de agro processamento e Agricultura nos quatro 
países.  

Resultados 

 Negócios e investimentos realizados nos dois sectores seleccionados entre empresas Chinesas e Africanas na Etiópia, 
Quênia, Moçambique e Zâmbia 

 Fortalecimento da capacidade institucional para prestar serviços relacionados com investimento na Etiópia, Quênia, 
Moçambique, Zâmbia  

 Promoção de um ambiente favorável ao Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e partilha de conhecimento por meio de 
um alto nível plataformas de diálogo e de negócios. 

Será dada especial atenção à maximização e monitoria da contribuição do projecto para a redução das desigualdades de 
gênero. É provável que a maioria dos empregos a criar, particularmente no sector produtivo, seja preenchida por mulheres. 
Também será dada atenção à PME pertencentes a Mulheres ou geridas por estas, em função das oportunidades geradas 
pelo projecto. 

PORQUE O PIGA? 

Grande parte de continente Africano na última década tem tido 
um crescimento económico assinalável. No entanto, há ainda 
um potencial considerável por explorar e uma necessidade de 
uma contínua transformação estruturada da baixa para a alta 
produtividade , e para um aumento de valor agregado. Por 
forma a contribuir para uma transição para alta produvidade em 
África e um maior crescimento inclusivo, o PIGA pretende 
estimular investimentos ligados à força de trabalho intensiva e 
exportação.  
 
Com o aumento de custos na China,os produtores chineses 
vêm - se na contigência de produzir no exterior. Por outro lado, 
ao contrário dos seus homôlogos no sector extractivo e de 
construção, os investidores chineses na agricultura e agro 
processamento tem relativamente pouca experiência de 
negócios em África, além de pouca informação e compreensão 
sobre investimentos e oportunidades de comércio e ainda 
pouco domínio sobre o próprio ambiente de negócios no 
continente. Por outro lado, as instituiçôes governamentais 
africanas e as Pequenas Médias Empresas (PME’s) em 
particular não tem informação sobre investidores chineses, seus 
interesses e requisitos. Os diferentes ambientes regulatórios nos 
diferentes países africanos  também podem dissuadir 
investidores potenciais. O resultado final é que os investimentos 
chineses tendem a focalizar-se em grandes projectos num 
número limitado de sectores.  
 
Assim, a maximização do desenvolvimento e os ganhos de 
emprego do investimento estrangeiro, não dependem apenas 
das forças de mercado.  
 
Com o PIGA, o DFID, o CCPIT, o CAdFund e o ITC, trabalham 
em parceria de modo contribuir para a redução destas barreiras 
e maximar os benefícios de desenvolvimento local, incluindo a 
criação de mais e melhor empregos inclusivos na Etiópia, 
Quênia, Moçambique e Zambia.  

‘O Investimento Chinês no exterior continuará a 

crescer… providenciará mais oportunidades de 

cooperação entre a China e Reino Unido. As 

Empresas Chinesas e Británicas, poderão empenhar-

se em parcerias tripartidas nos países em 

desenvolvimento.’  

Xi Jinping, 

Presidente da República Popular da China.  

 

‘Esta parceria, demonstra como 2 parceiros, o Reino 

Unido e a China, podem trabalhar em conjunto, com 

agências multilaterais eficientes como o ITC,  como 

uma força catalística para atingir um 

desenvolvimento económico e reduzir a pobreza em 

África.’ 

    Julian Braithwaite, 

Embaixadora e Representante permanente do 

Reino Unido, no Escritório das Naçôes Unidas, 

em Genebra e outras organizações 

Internacionais.  

 

‘Pequenas e Medias Empresas (PME’s) em Africa, 

são a alavancas necessária para a criação de valor e 

de emprego. O apoio do Investimento Chinês para 

as PME’s africanas, nos sectores de agricultura e  

agro processamento, facilitará a criação de 

oportunidades de modo a aumentar as exportações 

para mercados regionais e globais. É isto que que se 

espera que seja atingido com o PIGA. ’  

Arancha González,                                                          
Diretor Executivo do ITC   

Resultados obtidos: 

 300 reuniões de negócio e uma rede de 790 empresas Chinesas e Africanas estabelecida  

 19,5 milhões de investimento em discussão nos sectores de agro - processamento e de agricultura  

 2 eventos de promoção de investimentos, 1 evento Business to Business (B2B), 1 workshop de validação, 1 
workshop para PMEs Africanas organizado  

 Fase principal do projecto desenvolvida  

 2 estudos sobre oportunidades de investimento e potencial de exportação realizados nos 4 países aonde o PIGA 
actua.  

PIGA Fases de Analise e Design (Dezembro de 2015 - Março de 2017)  


