
1



• Parte 1: Apresentação PROEMPRESA

• Parte 2:Apresentação do Protocolo de Financiamento Ecossistema

• Parte 3: Apresentação Programa StartUp Jovem

• Parte 4: Apresentação Programa Express+

• Parte 5: Apresentação Programa Pró Crédito



Enquadramento

No quadro da apresentação e aprovação do Programa do Governo para a IX Legislatura, foi 
criado o Instituto de Apoio e Promoção Empresarial, designada Pró Empresa. A Pró Empresa é 
um instituto publico de regime especial com a natureza de serviço personalizado do Estado, 
dotado de personalidade coletiva publica e de inerente autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial.

É missão da Pró Empresa promover, facilitar e acompanhar o investimento privado nacional das micro, 

pequenas e médias empresas em todos os setores da economia nacional.



PROEMPRESA – Âmbito de Atuação

A Pró Empresa irá atuar no ecossistema empresarial promovendo, o empreendedorismo, as empresas e a 
competitividade, através da prestação de assistência técnica e financeira, bem como identificando e 
propondo soluções políticas para a melhoria do ambiente de negócios e atuando sempre em estreita 
parceria com os demais atores económicos (privados e públicos). A Pró Empresa terá os seguintes pilares 
de atuação:

❖Promoção do empreendedorismo, empregabilidade e inovação;

❖Desenvolvimento empresarial;

❖Melhoria do ambiente de negócios;

❖Acesso ao financiamento.



Parte 2: Apresentação do Protocolo de 
Financiamento Ecossistema



ENQUADRAMENTO PROTOCOLO ECOSSISTEMA
Atendendo a aposta do Governo no empoderamento do sector empresarial endógeno e retoma do 
investimento privado nos sectores e áreas de interesse para o desenvolvimento nacional promove 
em parceria com as instituições financeiras, um ecossistema de financiamento completo e 
diversificado e que oferece soluções financeiras ajustadas às necessidades das empresas cabo-
verdianas. 
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ASSIM É ESTABELECIDO LIVREMENTE E DE BOA-FÉ UM PACTO DE ALIANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO DO 

ECOSSISTEMA DE FINANCIAMENTO À ECONOMIA



PROTOCOLO ECOSSISTEMA FINANCIAMENTO À 
ECONOMIA
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PARCEIROS
Garantia do tesouro de 50% do financiamento

Assistência técnica às empresas

Camara do Comércio do Norte de Cabo Verde

Camara do Turismo de Cabo Verde

Divulgação e sensibilização aos associados acerca 

das linhas e modalidades de financiamento 

Ministério das Finanças

Bancos Comerciais

Camara Comércio, Indústria e Serviços de 

Sotavento

Pró Empresa

Crédito / Financiamento Bancário



LINHAS DE FINANCIAMENTO 
Para colmatar as lacunas ao nível do financiamento do tecido empresarial local e facilitar apoios 

financeiros a projetos que contribuam para o reforço da capacidade empresarial, no âmbito do 

Protocolo de Ecossistema de Financiamento à Economia criaram-se 8 (oito) linhas de financiamento:
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LINHAS DE FINANCIAMENTO

Linha de Apoio à Inovação
Linha de Apoio ao Investimento das Empresas
Linha de Apoio ao Comércio e Outros Serviços
Linha de Apoio às Start Up

Turismo I: Linha de Apoio à Tesouraria
Turismo II: Linha de Apoio ao Investimento
Linha de Apoio à Internacionalização: Apoio ao Investimento
Linha de Apoio à Internacionalização: Apoio à Tesouraria



CONDIÇÕES DE ACESSO
Os investimentos/operações a apoiar não podem estar materialmente concluídos ou totalmente executados na data 
da decisão de financiamento e, devem, à data do pedido de enquadramento da operação, obedecer aos seguintes 
requisitos:

a) Encontrarem-se autorizados pelas entidades competentes; 
b) Sempre que os projetos tenham por objeto empreendimentos já existentes, encontrarem-se, estes devidamente 
licenciados;
c) Encontrarem-se devidamente asseguradas as respetivas fontes de financiamento do projeto, incluindo o adequado 
financiamento do investimento elegível, pelo menos, 20% de capitais próprios para empresa já constituídas; e
d) Contribuírem para a melhoria económico-financeira das respetivas empresas. 
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BENEFICIÁRIOS
Todas as empresas de qualquer dimensão, natureza e sob qualquer forma jurídica que, nos termos do 

presente protocolo:
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❖ Cumpram as condições legais necessários ao exercício da respetiva atividade, nomeadamente 
encontrarem-se devidamente licenciadas para o exercício da respetiva atividade;

❖ Não tenham incidentes não justificados juntos da banca e/ou dividas a Administração Fiscal, à 
Segurança Social ou a qualquer das partes até a data de aprovação do crédito;

❖ Possuam uma situação económica –financeira equilibrada;

❖ Demonstram a existência de mercado para os bens e serviços resultantes do investimento; 

❖ Demonstram possuir ou poder assegurar os meios técnicos, físicos, financeiros e os recursos humanos 
necessários ao desenvolvimento do projeto/da empresa.



INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS E INELEGÍVEIS
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Investimentos Elegíveis Investimentos Inlegíveis 
Investimento novo em ativos fixos tangíveis e 
intangíveis essenciais à operação 

Reestruturação financeira e/ou consolidação de 
crédito vivo 

Necessidades de Fundo de Maneio Operações destinadas a liquidar ou substituir 
financiamentos anteriormente acordados com 
a banca 

 Aquisição de ativos que não assumem o caráter 
de meio de produção 

 Operações cuja a relevância para a realização 
do projeto não seja fundamentada 



CONDIÇÕES GERAIS DE FINANCIAMENTO*
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Montante Não pode exceder o limite das fichas de cada linha de financiamento

Taxa de Juro
Os créditos vencem juros à taxa que resultar da análise de risco efetuada por cada banco com um 
spread de menos 1% da tabela em vigor

Bonificação Juros A Taxa de Juro será bonificada até 50% pelo Estado (apenas para o Programa Start Up Jovem)

Garantia Até 50% do valor do crédito concedido

Reembolso Máximo 15 anos,   incluindo um período máximo de carência de 3 anos

Comissões e outras 
despesas bancárias

Desconto de 25% do precário em vigor.

Fundos Próprios Mínimo exigível de 20% do financiamento total ou até o mínimo definido nas fichas técnicas

*Cada ficha técnica detalha as condições especificas de cada linha de financiamento



Parte3: Apresentação do Programa StartUp 
Jovem



ENQUADRAMENTO

“O Programa Start-Up Jovem tem como objetivo estratégico promover a criação de 

empresas e do emprego jovem. Através de mecanismos facilitadores, o Programa oferece 

aos jovens empreendedores um conjunto de serviços de apoio técnico e financeiro.”



OBJETIVO
Promover o empreendedorismo e Incentivar a criação e desenvolvimento de 

microempresas por parte dos jovens.

❖Geração de Emprego;

❖Rendimentos Sustentáveis;

❖Densificar o tecido económico;



PRÓ EMPRESA – ENTIDADE GESTORA
Competência para com o Programa

❖Gerir o Programa no seu todo;
❖Divulgar o Programa;
❖Assegurar o seguimento da implementação dos projetos;
❖Garantir a objetividade, a imparcialidade e a transparência;
❖Estabelecer parcerias para melhor execução do Programa.



PARCEIROS
Assistência Técnica
• AJEC
• AME
• Incubadoras
• Câmaras de Comércio

Assistência Financeira
• Bancos
• Sociedade de Capital de 

Risco
• Sociedade de Garantia

• Financiamento dos projetos
• Participação no capital social
• Garantia dos investimentos

• Divulgação do Programa
• Triagem
• Constituição das empresas
• Processo de candidatura
• Elaboração dos projetos
• Capacitação



BENEFICIÁRIOS
MPME’s ou Cooperativas formalmente constituídas

• …Jovens Nacionais (18 a 35 anos);
• Formação superior ou profissional (níveis 4 e 5);
• 60% do Capital Social detido por jovens com requisitos;

• Licenciamento da atividade;
• Situação regularizada em termos fiscais
• Situação regularizada na segurança social

São beneficiários ainda, investimentos para a expansão de atividades já existentes e que criem 
postos de trabalho adicionais aos existentes.



ÁREAS ELEGÍVEIS
• TIC e I&D;
• Turismo;
• Industrias culturais e criativas;
• Desporto;
• Energias renováveis e eficiência energética;
• Pequena indústria;
• Serviços transacionáveis;
• Projetos com potencial empresarial de geração de emprego e rendimentos 

sustentáveis.



INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS E NÃO 
ELEGÍVEIS

Investimentos Elegíveis

• Investimento novo em ativos fixos 
tangíveis e intangíveis essenciais à 
operação;

• Constituição de Fundo de Maneio ou 
Stocks mínimos;

Investimentos não Elegíveis

• Reestruturação financeira e/ou 
consolidação de crédito vivo;

• Operações destinadas a liquidar ou 
substituir financiamentos da banca;

• Aquisição de ativos que não assumem 
o caráter de meio de produção;

• Operações cuja a relevância para a 
realização do projeto não seja 
fundamentada.



CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

• Montante • 500.000$ a 5.000.000$

• Capital Próprio
• 5% a 15% do montante do investimento
• Pode ser financiado por uma sociedade de Capital de 

Risco
• Garantia • 50% do montante em dívida a cada momento através 

de um Fundo de Garantia Mútua
• Reembolso • Máximo 120 meses (10 anos) para o montante máximo 

de financiamento
• Taxa de Juro • Taxa Máxima de 8% Bonificada em 50% pelo Estado



Parte 4: Apresentação do Programa Express+



OBJETIVOS DO PROGRAMA 
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❖ Apoiar as MPME que revelam necessidades de assistência técnica para 

melhorias organizacionais e de competitividade.

❖ O EXPRESS+ é um programa de desenvolvimento empresarial criado e gerido 

pela Pró Empresa numa perspetiva de responder, através da prestação de 

serviços de assistência técnica, a necessidades específicas manifestadas pelas 

micros, pequenas e médias empresas - MPME .



ÂMBITO DE ACTUAÇÃO
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Tipologias de Serviços

❖ Organização e Gestão; 
❖ Formação e Qualificação empresarial; 
❖ Elaboração de Plano de Negócio; 
❖ Elaboração de Estudo de Viabilidade; 
❖ Elaboração de Plano Estratégico; 
❖ Elaboração de Planos de marketing: 
❖ Elaboração e implementação de modelos de internacionalização adaptados à cultura, dimensão, 

competências e objetivos da empresa; 
❖ Adoção de inovações internas sustentadas em tecnologias digitais; 
❖ Racionalização e eficiência energética; 
❖ Na organização do Dossier de candidatura a Acesso ao financiamento; 
❖ Coaching empresarial; 
❖ Certificação de qualidade de produtos e serviços; 
❖ Outras. 



Beneficiários 
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MPME que sintam a necessidade de introduzir melhorias nas suas operações e que 
cumpram os seguintes requisitos:

❖A atividade económica desenvolvida pela MPME deve conter e apresentar 
potencial de             crescimento; 

❖A MPME deve ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a 
administração fiscal e a segurança social. 



MODALIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
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❖MPME beneficiará da contratação de um serviço de consultoria empresarial;
 

❖A natureza e conteúdo da assistência técnica serão decididos caso a caso; 

❖Contrato Tripartido a celebrar entre a Pró Empresa, a MPME e um Consultor/
ou Empresa de Consultoria;

❖Os custos dos serviços de assistência técnica contratados são assumidos a 50% 
pela Pró Empresa e a 50% pela MPME;

❖Compartição máxima da PROEMPRESA fixado em 250.000$00.



Obrigações do Beneficiário
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A MPME beneficiária do EXPRESS+, para além dos princípios gerais de ética e conduta, deve 
cumprir as seguintes obrigações associadas ao Programa:

❖ Não prestar falsas informações;

❖ Fazer o pagamento pelos serviços de assistência técnica dentro dos prazos acordados;

❖ disponibilizar à Pró Empresa e ao Consultor toda a informação solicitada e indispensável  
para a boa execução dos trabalhos;

O não cumprimento das obrigações referidas pode resultar na aplicação de penalizações, 
incluindo a suspensão da assistência técnica e a restituição integral de valores aplicados pela Pró 
Empresa a favor da MPME.



Obrigações da PROEMPRESA

28

A Pró Empresa deve cumprir as seguintes obrigações associadas ao Programa:

❖Zelar para que a assistência técnica seja prestada nos termos contratuais;

❖ Pagar os custos da assistência técnica por ela assumidos;

❖ Fazer o acompanhamento da execução da assistência técnica e dos 
impactos desta na melhoria da competitividade da MPME beneficiada;

❖  Cumprir e fazer cumprir o estabelecido neste regulamento e nos 
procedimentos do Programa.



Parte 5: Apresentação Programa Pró Crédito



OBJETIVO
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O Programa tem como objetivo melhorar as condições de acesso a financiamento, 

procurando-se promover o crescimento e melhoria das condições de competitividade 

das MPME.

Adicionalmente, pretende-se incentivar a passagem de Unidade de Produção Informal 

– UPI - para a economia formal e a contabilidade organizada nas MPME.



Estrutura do Programa

Eixo I

Eixo II

Eixo III Medida 9 Programas de aceleração
Medida 10 Participação, em Cabo Verde ou no estrangeiro, em encontros tecnológicos ou de investidores

Serviços Financeiros Inovadores - Fintech

Medida 1 Serviços para iniciar contabilidade organizada
Medida 2 Serviços de auditoria para efeitos de acesso a financiamento

Medida 3 Organização e acompanhamento de Dossier de Financiamento, incluindo
     Planos de Negócio e estudos de viabilidade
     Estudos de mercado, planos de marketing e outros estudos especializados
     Melhoria de gestão e organização do processo produtivo, incluindo a capacitação e qualificação dos RH
     Assessoria jurídica e trabalhos especializados de organização e gestão de recursos humanos
     Assistência técnica ou custos de preparação e produção de protótipos funcionais e amostras

Medida 4 Implementação ou melhoria de Sistemas de Informação 
Medida 5 Implementação de Sistemas ou preparação de Certificação para Processos ou Produtos

Serviços de consultoria

Implementação de Sistemas de Informação

Serviços de contabilidade e auditoria

Medida 6 Ordem Profissional de Auditores e Contabilistas de Cabo Verde, por apoio aos profissionais
Medida 7 Instituições de Micro Finanças, por apoio à formalização e ao financiamento por microdrédito
Medida 8 Incubadoras, por apoio à formalização e ao acesso a financiamento

Entidades Parceiras



Estrutura do Programa #Fintech

 Fintech são empresas de base tecnológica que desenvolvem software  para criar 

serviços financeiros ou para otimizar serviços financeiros já  existentes. Por utilizarem 

tecnologias, os processos são mais eficientes,  mais rápidos e os serviços tornam-se 

menos onerosos, quando  comparados com as instituições financeiras tradicionais como 

os bancos. 

Exemplos de serviços prestados pelas Fintech são pagamentos, transferências e sistemas 

de faturação eletrónica, abertura de conta à distância, subscrição de produtos ou serviços 

com base em telemóveis ou computadores pessoais.



Estrutura do Programa

Máximo por MPME = 500.000ECV 

Cofinan-
ciamento

Valor máximo
ECV

Outros casos

Medida 1 200 000 150 000 

Medida 2
Medida 3 40% com Dossier 60% com Financiamento

Medida 4
Medida 5
Medida 6
Medida 7
Medida 8 50% com Dossier 50% com Financiamento
Medida 9
Medida 10 80% Adiantamento 20% com factura(s)

Cofinanciamento e Pagamentos por Eixo e Medida

Estrutura do
Programa Em caso de Pagamento(s)

Eixo I

75%

100%
100%

n.a.

A definir em Protocolo

Eixo III 100%

500 000 100%

Eixo II
A definir em Protocolo

Mulher + de 1
sócio

Criação 
de 3 PT

Municípios 
não PMS

A definir em Protocolo450 000 

Protótipos/Amost 100%
100%

Mulher
+ de 1
sócio

Criação 
de 3 PT

Municípios 
não PMS 450 000 



OBJETIVO

Melhorar Condições de Acesso a Financiamento



Apresentação de Candidaturas
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As candidaturas são apresentadas através da plataforma informática dos 

programas, www.proempresacandidaturas.cv. Para o efeito o promotor 

acede, regista, preenche, e envia na plataforma o formulário de candidatura 

acompanhado dos documentos exigidos. 

http://www.proempresacandidaturas.cv/


Apresentação de Candidaturas – 
www.proempresacandidaturas.cv
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Apresentação de Candidaturas – 
www.proempresacandidaturas.cv
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Apresentação de Candidaturas – 
www.proempresacandidaturas.cv
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OBRIGAD@ !  
 
Venha Juntar a sua vontade de crescer à Pro Empresa

www.proempresa.cv
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http://www.proempresa.cv/

