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Ações 

Uma sessão plenária para os chefes de Estado, 
as empresas e os doadores se comprometerem 
em prol da cidade sustentável em África.

Soluções 

Uma feira inédita para os projetos e soluções 
das cidades e territórios sustentáveis

Comemorações 

Um jogo de futebol de alto nível, um 
concerto de músicas urbanas e outras 
festividades.

Uma Cimeira + Uma feira: 
uma fórmula inédita no 
mundo

A FEIRA É UMA CIDADE E A 
CIDADE É UMA FEIRA 
Uma feira BtoG, BtoB, BtoC, 

atores da cidade 
sustentável 
convidados

15 000

empresas 
francesas e 
africanas

500

para a exposição

50 000 m2

Bordéus, 
mobilizada para 

o evento

Uma 
cidade



Tenho a imensa honra de coordenar a organização 

da 28a Cimeira África-França que terá lugar nos 

dias 4, 5 e 6 de junho 2020 na magnífica cidade de 

Bordéus e que será um encontro politico, económico, 

desportivo e cultural imperdível. 

Nesta ocasião, o Presidente francês, Emmanuel 

Macron, terá o prazer de acolher os seus homólogos 

africanos, com as suas delegações ministeriais, os 

dirigentes das autarquias territoriais e das empresas 

privadas, os financiadores mas também os membros 

das diásporas e das organizações da sociedade civil 

francesas e africanas.

Os países do continente africano, tal como a França, 

estão confrontados com um aumento histórico da 

população urbana. Cada clima, cada relevo, cada 

cultura constitui uma problemática singular e 

requer soluções à medida. 

Oferecer o acesso à energia e a outros serviços 

essenciais tais como a mobilidade, a alimentação, 

o alojamento, os cuidados de saúde, a formação, o 

emprego ou o financiamento de projetos: tudo deve 

ser adaptado às especificidades do contexto e das 

populações que lá vivem. 

Ao longo dos meus contactos com as populações, 

os governos e as empresas tanto em África como 

em França, percebi que os desafios da urbanização 

exigem um elevado grau de compromisso, para 

fomentar parcerias a longo prazo e conciliar a 

formação da juventude com as necessidades da 

economia.  

 Cada decisão política deve poder contar com 

soluções industriais, técnicas e tecnológicas fiáveis, 

replicáveis, e cada inovação deve apoiar os eixos de 

desenvolvimento escolhidos.  

Estou convicta de que as cooperações institucionais, 

económicas, industriais, científicas e cidadãs 

permitirão trazer rapidamente respostas no sentido 

de uma melhor qualidade de vida nas nossas 

cidades, aldeias e territórios.  

As duas décadas vindouras serão essenciais para 

planear um futuro urbano sustentável. Os desafios 

a enfrentar para garantir um modo de vida sadio, 

próspero e sossegado continuam a ser uma 

prioridade.

No coração da Cimeira: a “Cidade das Soluções” 

é uma feira profissional voltada para aqueles que 

defendem um projeto, as empresas, a sociedade 

civil e as instituições, que transformarão o rosto dos 

nossos centros urbanos. Todos estes atores poderão 

apresentar soluções concretas para as cidades e 

territórios, e assim oferecer oportunidades de futuro 

para as gerações vindouras. Dinâmicas originais, 

vindas do continente africano, encontrarão um 

terreno de experimentação e de desenvolvimento. 

 

A minha ambição: um compromisso de todos em 

prol de cidades e territórios propícios a belos projetos 

de vida. 

Devemos agir juntos para que as cidades de hoje, 

vistas como um desafio, passem a ser consideradas 

como a solução. 
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Stéphanie Rivoal 
Embaixadora, Secretária-Geral da Cimeira África-França 2020



ACEDER AOS SERVIÇOS 
ESSENCIAIS 
• Segurança geral e rodoviária, proteção 
• Recursos: resíduos, água, saneamento, ar 
• Energias renováveis 
• Eficácia energética 
• Gestão dos Riscos, resiliência 
• Populações vulneráveis: refugiados urbanos, bairros de lata 

DESLOCAR-SE NA CIDADE/VISITAR 
A CIDADE 
• Infraestruturas de transporte 
• Mobilidade: transportes verdes, tráfego 
• Acesso: aeroporto, porto, estações ferroviárias
• Turismo sustentável: hotelaria, eco turismo 

ALIMENTAR AS CIDADES 
• Agricultura urbana e periurbana
• Agroalimentar
• Comércios, restauração 

VIVER NA CIDADE 
• Alojamentos por preços razoáveis 
• Saúde, Educação, Formação, Acesso ao emprego 
• Cultura, Desporto e lazer
• Sociedade civil: associações (de cidadãos, jovens,  

mulheres,...) 

ORDENAR E EMBELEZAR 
A CIDADE 
• Arquitetura, planeamento
• Construção e edifícios
• Mobiliário urbano
• Espaços verdes: Parques e jardins 
• Arte urbana 

CONECTAR A CIDADE 
• Inovação: start-ups/inovação, universidade, investigação 
• Digital: gestão dos dados, smart cities, IOT
• Tech for good: Inteligência artificial, impacto na sociedade

FINANCIAR E ESTRUTURAR OS 
PROJETOS 
• Doadores e Fundações
• Bancos, fundos de investimento 
• Consultoria e gabinetes técnicos 
• Seguros e atores jurídicos
• Acompanhamento, apoio técnico, gestão de projetos 

A Cidade das Soluções é concebida como 
uma cidade com uma visão a 360 graus, 
organizada em torno de 7 bairros 
temáticos: 



UMA CIMEIRA 
DEDICADA AOS ATORES 
DA TRANSFORMAÇÃO 

• Uma feira profissional para valorizar e vender na 

Cidade das Soluções as suas soluções adaptadas à 

cidade sustentável, em grande, média ou pequena 

escala. 

• Um acesso privilegiado a todos os decisores 

públicos e privados do continente africano e apoio 

à organização de reuniões bilaterais no âmbito da 

Cimeira. 

• Encontros de negócios personalizados e 

organizados para os interessados com os 15 000 

decisores da Cidade em África esperados. 

• Notoriedade para as suas marcas, visibilidade 

para os seus projetos e soluções com os meios de 

comunicação social parceiros, no espaço do evento, 

através das redes sociais e a exposição excecional 

esperada na imprensa e na média. 

Esta Cimeira oficial oferece pela 
primeira vez um acesso privilegiado a 
todos os convidados: 



QUER PARTICIPAR COMO EXPOSITOR OU PAR-
CEIRO? 

Envie desde já os seus dados para o email abaixo para ser 

contactado pela equipa organizadora.

Um evento pilotado por

Stéphanie RIVOAL (Embaixadora), 
Secretária-geral da Cimeira África-França 2020 Cidade sustentável 

Secretários-gerais adjuntos: 

Pierre ANDRIAMAMPIANINA, Stephan DUBOST, Romain VUILLAUME

partenariat@SommetAfriqueFrance2020.org

SommetAfriqueFrance2020.org


