
DISCURSO DO EMBAIXADOR JEFF DAIGLE, POR OCASIÃO DO 
TOWNHALL DESTINADO A PAÍSES LUSÓFONOS, SOBRE O 

DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION (DFC)  

Participação Virtual 
22 de junho, às 13:00  

Bom dia!  É um grande prazer estar convosco hoje. 

Agradeço a presença e o interesse de todos, em particular dos representantes 

das empresas e do setor privado dos países lusófonos aqui representados.  

Agradeço também aos colegas do Development Finance Corporation – DFC 

– pela organização deste importante evento. 

O fortalecimento dos laços comerciais entre os Estados Unidos e os países 

parceiros é uma prioridade.  No caso de Cabo Verde, este aspeto foi 

destacado no Terceiro Diálogo de Parceria Bilateral, a 30 de março.  

Acredito que parcerias e instrumentos que promovam o sector privado local 

nos nossos países parceiros contribuem para o desenvolvimento, para a 

criação de empregos e maiores oportunidades. 

Por isso, a minha mensagem de hoje é que tirem o maior partido desta 

sessão, que conheçam os produtos e as soluções oferecidas pela DFC para 

que possam beneficiar dos recursos disponibilizados. 

Muito obrigado. 
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REMARKS, AMBASSADOR JEFF DAIGLE, DEVELOPMENT 
FINANCE CORPORATION (DFC) LUSOPHONE TOWNHALL 

Virtual Participation 
13:00 Cabo Verde time, June 22 

Good morning!  It is a great pleasure to be with you today. 

I want to thank the company representatives from Lusophone countries here 

for taking part in this townhall.  I also would like to thank our colleagues 

from the Development Finance Corporation for hosting this important event. 

Strengthening commercial ties between the United States and our partners is 

a priority.  In the case of Cabo Verde, the Third Bilateral Partnership 

Dialogue on March 30 served to highlight its importance for both countries.  

Through partnerships and the tools available to us to promote private sector 

activity in all of our countries, we all contribute to development, job 

creation, and greater opportunities. 

Therefore, I encourage you to make the most of this session, to get to know 

the products and solutions offered by DFC, and most importantly to learn 

how you can benefit from these resources. 

Thank you. 

 2


