
 COMO OBTER MAIS INFORMAÇÕES
 SOBRE O FPEF
 

Para mais informações tem várias opções:

• Contactar directamente o Fundo (sede) ou

• Facebook: Fundofpef

• Consultar o Website.

 

 BENEFICIÁRIOS DO FPEF

I

II

III

■ Centros de Formação Profissional e Es‑
colas Técnicas acreditadas*

■ Instituições do Ensino Superior que mi‑
nistram CESP‑Cursos de Estudos Supe‑
riores Profissionalizantes*

■ Entidades Formadoras acreditadas ‑ Pú‑
blicas ou Privadas*

■ Associações Empresariais e Organiza‑
ções Profissionais

■ Jovens frequentando cursos ou acções de 
formação profissional relevantes para 
os objectivos do Fundo

■ Pessoas singulares que visam a cria‑
ção ou promoção de micro e pequenos 
projectos e/ou micro ou pequenas em‑
presas

 CONTACTOS:

Telefone: +238 261 80 34
E-Mail:  info.fpef@gmail.com

Site: www.fpef.cv
Facebook: Fundofpef

Endereço: Edificio Milcar 4º Piso - Praia Negra   
Praia -Santiago



O FPEF – Fundo de Promoção do Emprego e 
da Formação foi criado através da resolução nº 
5/2012, de 25 de Janeiro, cujos estatutos foram 
publicados no Decreto-Regulamentar nº4/2012, 
de 29 de Fevereiro.

 

 PARA QUE SERVE
 
O FPEF é um mecanismo de financiamento da 
formação profissional, instituído pelo Governo 
de Cabo Verde, com vista apoiar iniciativas de 
desenvolvimento da empregabilidade dos recur-
sos humanos, inserção sócio-profissional de acti-
vos em situação de desemprego, em especial, de 
jovens à procura do primeiro emprego, e de for-
mação contínua com pertinência para as neces-
sidades da economia nacional.

QUEM SOMOS  PRIORIDADES
 
Com o foco no reforço da empregabilidade serão 
susceptíveis de apoio pelo “Fundo” as seguintes ac-
tividades que se organizam em Três Medidas:

 COMO APRESENTAR
 UMA CANDIDATURA AO FUNDO
 

O acesso ao financiamento faz-se mediante a par-
ticipação num concurso público. Os formulários 
de candidatura serão disponibilizados no website 
do FPEF  e nas entidades formadoras públicas e 
privadas. Os processos de candidatura devem ser 
entregues : diretamente no FPEF ou através do 
email candidatura.fpef@gmail.com e nas entida-
des formadoras.

 

 QUANDO
 

Os concursos serão periódica e publicamente 
anunciados, estipulando as áreas prioritárias e os 
prazos.

 

 PARCEIROS
 

O Fundo conta com parceiros estratégicos para a 
aplicação desta política e na gestão dos recursos 
disponibilizados.
 

Medida I
Incentivo à Qualificação

Empréstimo reembolsável

Medida II
Incentivo à participação 
individual em formação

Empréstimo reembolsável
ou  a fundo perdido

Medida III
Incentivo à criação de 

micro e pequenos projectos, 
decorrentes

de uma qualificação

Empréstimo reembolsável
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