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Websummit 2021
Cabo Verde Digital lança um Concurso Nacional, visando selecionar startups tecnológicas para participarem
no Web Summit 2021.
No âmbito do programa GoGlobal, o
Governo de Cabo Verde, através do
Programa Cabo Verde Digital e em
parceria com várias entidades nacionais, lança um concurso para a seleção
de projetos de base tecnológica, que
irão participar no Web Summit 2021,
considerada uma das maiores feiras
de inovação, tecnologia e empreendedorismo do mundo, que terá como
palco a cidade de Lisboa, de 01 a 04 de
novembro.
Nesta 5ª edição, pretende-se selecionar 10 promotores de projetos de
base tecnológica, que irão representar
Cabo Verde no referido evento. Para
estes empreendedores/promotores,
será uma oportunidade única para
conhecer os líderes empresariais, investidores e investigadores de classe
mundial, fazer networking, estabelecer parcerias e gerar negócios. O
Secretário de Estado da Economia
Digital, Dr. Pedro Lopes, realça que se
trata de uma oportunidade fantástica,
partindo do propósito do “Governo
de Cabo Verde de colocar à disposição dos nossos jovens e das nossas
startups o acesso aos palcos internacionais, atrair talento/empresas internacionais a localizarem-se em Cabo
Verde e, consequentemente, promover o nosso país como um destino para
nómadas digitais”.
GoGlobal é um programa anual de capacitação, imersão e visibilidade que
tem como objetivo, por um lado, expor
as Startups TIC nacionais ao mercado

global, possibilitando jovens inovadores cabo-verdianos a estarem em
contato com o que há de mais atual e
disruptivo no mundo; e por outro lado,
dar visibilidade internacional a um
conjunto de medidas de promoção
da transformação digital e desenvolvimento de um ambiente propício ao
empreendedorismo de base tecnológico em Cabo Verde.
O Secretário de Estado da Economia Digital, Dr. Pedro Lopes, realça
igualmente, que “Estamos a subir nos
rankings internacionais de inovação
e vamos continuar uma caminhada
ascendente assente em políticas públicas, no talento dos nossos jovens e
no esforço que temos feito para dotar
o país de infraestruturas, como o cabo
submarino Ella Link e o Parque Tecnológico (São Vicente e Santiago). É tempo de ser digital”.
Para candidatarem- se ao Websummit
2021, os participantes devem prencher critérios como:
- Ter nacionalidade cabo verdiana e

resiência em Cabo Verde
- Ser uma empresa/ startup que atua
na área das novas tecnologias de informação e comunicação;
-Estarem com situação regularizada
em matéria de licenciamento da atividade, de fiscalidade e de Segurança
Social; e
-Ter implementado um MVP (Minimum Viable Product) ou Protótipo
funcional.
As inscrições no âmbito do presente
concurso devem ser realizadas, através do preenchimento de um formulário online, no site https://digital.cv/
goglobal/, de 15 de setembro a 01 de
outubro de 2021.
Mais informação sobre o referido
concurso poderá ser obtida no website oficial, que dispõe de sistema de
Live Chat, durante 24h/7.
Não fique de fora, submeta a sua candidatura e agarre esta oportunidade!!!
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Destaque – apresentação do Fundo
Lavanta em São Nicolau
Decorreu no passado dia 09, em Ribeira Brava de São Nicolau, a apresentação de programas de financiamento e
assistência técnica com o foco nos objetivos e requisitos para candidatura
ao Fundo Lavanta. A Apresentação foi
feita pela delegação da Pró Empresa
em parceria com a antena do Programa JOV@EMPREGO, Pelouro do Empreendedorismo da Câmara Municipal e a Iniciativa Cidade Capital Cabo
Verdiana da Juventude 2021 da IDJ.
O encontro teve como objetivo central
a divulgação de iniciativas e oportunidades de financiamento para negócios, focado na juventude e nas mulheres, com possibilidade de implementar

projetos, com capacidades de dinamizar o sector do empreendedorismo a
nível da economia azul, TIC, economia
verde, entre outras iniciativas com potencial de gerar rendimentos.

Os jovens presentes apresentaram
ideias com grande potencial para dinamizar a economia local nas mais diversas áreas de desenvolvimento.

Start Up Challenge

Caiu o pano sobre a 3ª Edição do concurso Start Up Challenge, realizado
com forte parceria da BIC, Programa
JOV@EMPREGO e Pró Empresa, com
o objetivo de desenvolver oportunidades de empreendedorismo e empregabilidade junto aos jovens cabo-verdianos.
A 3ª Edição ficou marcada pelo forte

engajamento feminino que superou
a taxa de 70% das candidaturas, chegando a final com 3 mulheres como
vencedoras da competição.
O Concurso Start Up Challenge é a
primeira competição nacional de empreendedores, baseadas na metodologia GERME com capacitações em
GIN e PIN, no intuito de contribuir

para preencher o vazio do ecossistema empreendedor, contruindo pontos
de ligação entre seus diversos atores,
sociedade civil, universidades, investidores, empreendedores
O concurso contou com 380 candidaturas, dos quais 104 chegaram a
fase de capacitação na metodologia
PIN – Planear e Iniciar o Negócio para
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conceção do Plano de Negócios. Após
a fase de capacitação PIN, os TOP 35
passaram por um Bootcamp, ao lado
de mentes criativas e dos melhores
mentores, onde foram contemplados
com capacitação em Educação Financeira e Ciclo de Palestra.

No dia 15 de setembro aconteceu o
PITCH dos TOP 10, onde cada promotor de projeto teve 3 minutos para
“vender seu peixe” para um júri ávido
em conhecer projetos os inovadores.
Os 10 finalistas foram contemplados
com a incubação dos seus projetos na
BIC, e os melhores Planos de Negócio

receberam prémios do IEFP, entre
outros.
A Pró Empresa que é parceira desde
a 1ª Edição do concurso, deverá assumir a realização das próximas edições do concurso.

Casos de sucesso:
Limpeza e Brilho Auto – ilha do Sal
Ivon Monteiro promotor da empresa
Limpeza e Brilho Auto na ilha do Sal,
procurou a Pró Empresa ainda no início do se negócio em busca de acesso
ao financiamento. Além de financiamento encontrou acompanhamento
para seu negócio e orientação empresarial.
Após ser beneficiado pelo programa
Fomento, viu o seu negócio ter um au-

DICA
Fique atento às leis
Setembro 2021
Partilhamos convosco as legislações
relevantes para o setor privado publicadas no Boletim Oficial durante
o mês de setembro e um decreto Lei
de Abril que cria o sorteio “Fatura da
Felicidade”.
Portaria nº 43/2021, de 10 de setembro, aprova o regulamento do sorteio
designado “Fatura da Felicidade”.
Decreto-Legislativo nº 03/2021, de 30
de abril, diploma cria o sorteio “Fatura da Felicidade” que ora se regulamenta.

Não cobre menos, ofereça mais
Fica sempre a perder se baixar os
preços para competir, sobretudo
quando a concorrência é maior e tem
bolsos mais fundos.
Em vez disso, supere-os por via de
melhores serviços, pela combinação
de produtos, pelo conhecimento sobre os produtos ou pelo apoio pós-venda.

mento 300% na faturação, e pode formalizar sua empresa e ter seus compromissos financeiros em dia.
O promotor acredita que a Pró Empresa deve apostar cada vez mais em
programas de apoio a jovens, sem
descuidar dos serviços de Assistência
Técnica e acompanhamento nos primeiros anos das Start Up’s de modo a
evitar sua falência prematura.

Pró Empresa, a parceria de que o seu negócio precisa!

