
 

Síntese FPEF- (2020) Página 1 

 
FUNDO DE PROMOÇÃO DO EMPREGO E DA FORMAÇÃO 

 

O Fundo de Promoção do Emprego e da Formação traduz-se num instrumento 

determinante para um maior acesso à formação profissional de qualidade e mais 

oportunidades de integração no mercado de trabalho, aumentando a empregabilidade dos 

cabo-verdianos, em geral, e dos jovens, em especial. 

O Fundo de Promoção do Emprego e da Formação tem como missão garantir a todos os 

cabo-verdianos, em especial os jovens, o acesso a uma formação profissional de qualidade 

e maiores oportunidades de integração no mercado de trabalho, contribuindo, assim, para 

a sua realização pessoal e profissional. 

Nesta conformidade, foram delineados os objetivos estratégicos e operacionais tais como: 

(i) promover e facilitar o acesso de beneficiários a programas de formação profissional 

através da disponibilização de instrumentos financeiros, apoios e outras iniciativas 

relevantes;  

(ii) facilitar o acesso ao financiamento de micro e pequenos projetos aos beneficiários dos 

programas de formação profissional. 

 

Com foco na empregabilidade conceptualmente o FPEF está organizado para responder 

a três medidas: 

 

 Medida I- Incentivo a Qualificação pela via do financiamento de ações de formação 

profissional propostas por entidades formadoras privadas e públicas, podendo ser 

reembolsável ou subvenção. Adoção de mecanismos de financiamento eficientes, 

focalizado no apoio a programas de formação com relevância para as necessidades da 

economia e desenvolvimento do sector produtivo. Adota uma abordagem orientada 

pela demanda na execução dos projetos de formação profissional, envolvendo uma 

parceria mais forte com o setor produtivo. 

 Objetivos para esta medida, Financiar totalmente ou parcialmente: 

o Formação profissional inicial; 

o Formação profissional em exercício; 

o Formação e qualificação de pessoas com deficiência; 

o Capacitação e desenvolvimento de RH (projectos e iniciativas relevantes para os 

objetivos do Governo); 

o Capacitação profissional de jovens e adultos, em atividade formativa, para a 

inserção socioprofissional profissional; 

o Capacitação profissional de jovens e adultos, em atividade formativa, para 

reconversão socioprofissional; 

o Capacitação profissional de jovens e adultos, em atividade formativa, para 

autoemprego e empreendedorismo; 

Beneficiários 

o Centros de Formação Profissional acreditados 

o Escolas Técnicas acreditadas 

o Instituições do Ensino Superior que ministram CESP - Cursos de Estudos 

Superiores Profissionalizantes 

o Entidades formadoras acreditadas - públicas ou privadas 
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o Associações empresariais e organizações profissionais acreditadas 

o ONG´s - Organizações Não Governamentais acreditadas 

 

 Medida II – Incentivo a qualificação profissional individual através do financiamento 

de formação profissional a jovens na faixa etária compreendida entre os 16 e os 30 

anos, o apoio podendo ser reembolsável ou a fundo perdido. 

 

Objetivos para esta medida:  

 Promover e facilitar o acesso de beneficiários a programas de formação 

profissional, através de financiamento de propinas para cursos de formação 

profissional: 

o Pedidos individuais de subsídio reembolsável 

o Pedidos individuais de subsídio a fundo perdido 

 

Beneficiários 

o Jovens matriculados ou frequentando cursos ou ações formação profissional 

 

 Medida III- Incentivo ao auto-emprego e a criação de micro e pequenos projetos de 

jovens com formação profissional, na faixa etária dos 18 a 35 anos, com prestação de 

garantias até 80% do montante total financiado, sendo a taxa de juros suportada pelo 

FPEF. 

 

Objetivos para esta medida:  

Facilitação de financiamento de microprojes, através de disponibilização de capital 

semente, com apresentação de garantias em parceria com Banco, para montantes não 

superior as 500.000$00 ECV. 

o Micro e pequenos projetos e iniciativas de apoio ao emprego 

o Micro e pequenos projetos e iniciativas de apoio ao autoemprego 

Beneficiários 

o Pessoas singulares 

o Pessoas coletivas 

 

Bolsa Cabo Verde Digital 

Programa de Bolsas Cabo Verde Digital, pretende apoiar projetos de cariz cientifico, 

inovador ou de criatividade permite desta forma que os empreendedores trabalhem 

durante um numero estimado de meses, a sua ideia e montem o modelo de negócio 

validem aquilo que é oportunidade de mercado para constituir a sua empresa, desta forma, 

obteremos mais gente a trabalhar sobre projetos para montar startups e obteremos pessoas 

capacitadas, que podem a vir desenvolver no futuro estas ou outras iniciativas para além 

de conseguirem ajudar outros empreendedores a montar os seus negócios. 

Objetivo 

Promover o surgimento dos StartUp de base tecnológica a nível nacional 

 

Obs: O acesso aos apoios do Fundo decorrerá em contexto competitivo 

(Procedimento “Avisos de Abertura de Concurso” – Através de editais com critérios 

e condições de elegibilidade dos beneficiários). 
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Balanço Resumido Financiamento 2016-2019 

 

Montante atribuído por ano e numero de beneficiários 

 

 
 

 

Evolução de nº de beneficiários por concurso de 2016 a 2019 

 

 
 

Comparação de investimento na formação no período 2013/2015 e 2016/2019 

 

Montante atribuído Nº de beneficiários Montante atribuído 
Nº de promotores 

beneficiádos

2016 55 250 590            850 7 699 090             18

2017 18 029 600            363 -                        -                      

2018 54 835 900            703 1 162 499             10

2019 158 058 953          2379 25 143 717           30

Total 286 175 043        4295 34 005 306         58

Ano

Medidas/projetos

Financiamento de formação Financiamento de projetos
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Comparação de investimento na formação no período 2013/2015 e 2016/2019 

 

 
 

 

Investimento na formação profissional  

 

O ano 2019 foi um ano de destaque no que respeito ao investimento na formação 

profissional e o investimento no reforço da capacidade das instituições de formação 

profissional. Foram atribuídos ano financiamento, destinados a pagamento de propinas 

de jovens que frequentam curso de formação profissional nos concursos concluídos, o 

montante de 158.058.953$00, com finalidade de promover o acesso a uma formação 

profissional de qualidade a todos os jovens Cabo-Verdianos. 

Financiamento de propinas a jovens nos cursos de formação profissional, em diversas 

entidades formadoras publicas e privadas e nos centros de formação em todo o País. Com 

uma taxa de cobertura de 91% em relação as candidaturas apresentadas, destacar ainda 

que 67% dos beneficiários são do sexo feminino. 
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