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Resultados e Indicadores de
Atividades do ano de 2021
A Pró Empresa tem desempenhado o
papel de facilitador na promoção de
iniciativas que visem melhorar, cada
vez mais, o acesso ao financiamento,
em particular, e o ambiente de negócios, em geral, trabalhando, do mesmo
passo, arduamente, para apoiar e implementar projetos e programas empresariais com vista a ajudar os empresários a ultrapassar as dificuldades
que têm enfrentado, quotidianamente, devido à pandemia da COVID 19.
Os resultados alcançados decorrem,
essencialmente, dos atendimentos
feitos aos promotores e aos empreendedores que, subsequentemente,
se consolidam com a orientação e o
aconselhamento, passando pela formalização das candidaturas aos programas de financiamento de assistência técnica, resultando, finalmente, na
mediação e na facilitação do acesso ao
financiamento.
Neste sentido, os Resultados e Indicadores de Atividades conseguidos no
ano de 2021, traduzem-se em:
•
15. 221 Atendimentos realizados, resultando em 5.560 Candidaturas a Programas de Assistência Técnica e de Financiamento;
•
3.616 empresas beneficiadas,
tanto as existentes como as recém-criadas;
•
Um montante global de investimento na ordem dos 9.522.910 contos;
•
121.033 contos de financiamento, parcialmente a fundo perdido,
nos serviços de consultoria;

•
18.724 postos de trabalho
criados e salvaguardados.
Tais feitos resultaram, acima de tudo,
na constituição de empresas, na criação de novos postos de trabalho e na
salvaguarda dos já existentes, assim
como na formalização de iniciativas
empresariais informais, dando origem, nesse caso, à criação de autoemprego e de empregos jovens, também,
fruto das melhorias nos rankings do
Doing Business e da Competitividade
Global, entre outras.
Estes resultados traduzem-se num
esforço contínuo da Instituição e, particularmente dos seus colaboradores,
para fazer face a esta crise, no momento em que nos preparamos para a
retoma económica, com a implementação das medidas já anunciadas pelo
Governo e inscritas no Orçamento de
Estado de 2022.

Esta edição especial surge da necessidade de olharmos para trás, fazendo
uma retrospetiva do ano último, passando em revista, a grandes pinceladas, as principais atividades de mais
um ciclo de intenso trabalho com o
qual, humildemente, estamos ainda a
aprender, a lidar e a superar os obstáculos surgidos no contexto da pandemia, causada pela COVID 19.
O ano de 2021 ficou marcado pelos
primeiros sinais que anunciavam a
retoma das atividades económicas no
âmbito das quais a Pró Empresa dinamizou alguns momentos de debate, de
reflexão, de capacitações, de visitas
empresariais, estabelecendo novas
parcerias tendentes a aproximá-la do
setor empresarial.
Acompanhe nas próximas páginas um
resumo das principais atividades promocionais realizadas pelo Instituto.
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Feiras e outros Eventos
Nacionais e Internacionais

Conversa aberta com o primeiro ministro
A promoção e a participação em feiras
e outros eventos nacionais e internacionais visam, essencialmente, que a
comunidade empresarial atinja uma
maior dinamização, principalmente,
das Start Ups nacionais, através do
conhecimento de novas realidades,
ideias, experiências, iniciativas e soluções no circuito nacional e internacional.
Assim, em termos de eventos e feiras,
cabe destacar algumas realizações importantes, nomeadamente i): conversas abertas entre o Primeiro-Ministro
e os jovens e empreendedores locais,
realizadas em quase todas as ilhas
como forma de auscultar as preocupações dos mesmos, permitindo-lhes
conhecer melhor os sinais do processo de retoma das atividades económicas; ii) evento de preparação para a
retoma das atividades económicas em
Santo Antão e em São Vicente com o
objetivo de apresentar os incentivos
criados pelo Governo para apoiar as
empresas na retoma das atividades
empresariais, como, por exemplo, as
linhas de financiamento para apoiar
os jovens com assistência técnica e
bonificação de juros a fim de terem

acesso ao financiamento a custo mais
baixo, criando-lhes, também, oportunidades, ao nível de mercado, com
mais regulação e mais fiscalização,
para que possam empreender num
quadro de normalidade e de competição sadia.
Ao nível técnico, foram realizadas várias rodas de conversas e sessões de
esclarecimentos com vista à realização de atendimentos personalizados
e à promoção de todos os serviços de
assistência técnica e de financiamento às MPME´S.
No quadro das feiras, os maiores destaques são a 2ª participação na Web
Summit e na FIC – Feira Internacional
de Cabo Verde, após um ano de suspensão em razão da pandemia.
Sob o lema “Cabo Verde e as oportunidades em tempos de crise”, três
(3) instituições que fazem parte do
ecossistema empresarial – a Pró Empresa, a Pró Capital e a Pró Garante
– reuniram-se na XXIVª Edição da Feira Internacional de Cabo Verde com
o propósito de oferecer serviços de
atendimentos personalizados, de realizar networking, transferência de co-

nhecimento, parcerias empresariais,
bem como de promover negócios de
um conjunto de empreendedores que
tiveram a oportunidade de expor os
seus produtos e serviços no stand da
Casa do Empreendedor. Outra novidade deste ano, na FIC, foi a presença
da Cabo Verde Digital no stand Casa
do Empreendedor - Pró Empresa com
o fito de divulgar os projetos e os
programa e, simultaneamente, proporcionar um ambiente de conexão,
interação entre os beneficiários dos
diferentes projetos da CVD, de troca
de experiências e fomento de futuras
parcerias.
Em termos de promoção de oportunidades, ao nível internacional, é
de realçar a participação de 10 Start
Ups cabo-verdianas na Web Summit,
a maior feira tecnológica do mundo,
cujo objetivo é o de facilitar o acesso às oportunidades internacionais,
garantindo maior e melhor promoção
dos mesmos, com vista ao crescimento e desenvolvimento económico do
país, de forma transparente e em pé
de igualdade com todos.
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Feiras e outros Eventos Nacionais e Internacionais

Conversa aberta com o primeiro ministro

FIC 2021

RETOMA

Web Summit
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Visitas Empresariais

Visita a obras da Praça Center

Visitas empresariais
As visitas empresariais foram estabelecidas tendo em conta a necessidade
de se promover um contacto direto
e personalizado com promotores de
projetos em funcionamento ou por
implementar a fim de conhecer a realidade de cada um, de se inteirar melhor das dificuldades enfrentadas e de
identificar, para cada caso, as opções
mais ajustadas de financiamento e/ou

o tipo de assistência técnica, ambos
capazes de apoiar esses empreendedores/empresários a ultrapassarem o
momento de crise decorrente da pandemia. Este ano foi possível realizar,
aproximadamente, mil visitas empresariais.
De realçar aqui, nesta edição, a visita
realizada à Praça Center, uma infraes-

trutura que contribui para a valorização de espaços, visando a melhoria
da qualidade de vida das pessoas. A
Praça Center, sita em Palmarejo, na
Praia, é considerado um importante
exemplo de que os setores públicos e
privados podem muito fazer, em conjunto, para contribuir para o desenvolvimento local.
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Parcerias/Protocolos

Parcerias com as Câmaras Municipais da ilha do Fogo
A identificação e mapeamento de instituições internas e externas a Cabo
Verde, com potencial de agregação de
valor, através de cooperação técnica
e institucional, é, também, um dos desígnios da Pró Empresa. Assim, foram
firmados alguns acordos com vista à
implementação de linhas de cooperação para qualificação e desenvolvimento de novos produtos e serviços
da Pró Empresa e não só.
Para o ano de 2021, é importante ressaltar as parcerias estabelecidas com
as Câmaras Municipais de Santa Catarina de Santiago, dos Mosteiros e
de São Filipe na ilha do Fogo, visando
o desenvolvimento de projetos e de
ações conjuntos que contribuam para
que os jovens e as mulheres se tornem
empreendedores autónomos, capazes

de criar atividades de autoemprego e
rendimentos nas suas comunidades.
Outro destaque é o acordo de cooperação com a BIC – Business Incubation
Center no âmbito da edição do Startup Challenge que decorreu em 2021,
tendo a Pró Empresa comprometido a
analisar todos os projetos, a conceder
prémios de incubação aos cinco (5)
finalistas por um período de seis (6)
meses, além de garantir incubação,
assistência técnica e acesso ao financiamento aos demais projetos que
sejam enquadrados nos programas da
instituição.
Importa aqui ressaltar, também, a
assinatura do protocolo com a Organização das Nações Unidas (ONU) no
âmbito do novo programa “Fundo La-

vanta”, destinado a financiar projetos
inovadores, promovidos por jovens
entre os 18 e os 35 anos, residentes
no território nacional, em áreas que
vão desde as economias verde e azul,
os serviços de saúde e assistência social, passando pelas tecnologias e por
outras áreas com potencial empresarial de gerar emprego e rendimentos
sustentáveis.
Ainda no ano de 2021, a Pró Empresa assinou um acordo de cooperação
com a Associação de Business Angels
de Cabo Verde – ABAC, visando a promoção e reforço da colaboração institucional com o desígnio de obter
novas alternativas de financiamento,
mais concretamente, os Business Angels.
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Câmara municipal de Santa Catarina - ST

BIC – Business Incubation Center

ONU - “Fundo Lavanta”

Business Angels de Cabo Verde – ABAC
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Capacitações/formações
PROMEB
As capacitações, realizadas no âmbito do programa PROMEB, procuram, essencialmente, dotar os participantes de conhecimentos e habilidades sobre as melhores práticas da economia azul e promover iniciativas empreendedoras que visam
identificar, atrair ideias inovadoras e incentivar o desenvolvimento de negócios que possam contribuir para o desenvolvimento e a expansão da economia azul.
Assim, num total de cinquenta (50) ações de capacitação técnica, foi possível beneficiar mais de oitocentos (866) promotores, sendo 53% masculino e 47% feminino.
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Projeto Formalização de Negócios – Sucupira 50,
Mercado de Assomada e Ribeira Grande de Santiago.
No âmbito do projeto de Formalização dos Empreendedores do Mercado de Sucupira, foram realizadas, na cidade da Praia,
ações de capacitação através da metodologia Get Ahead e Educação Financeira, cuja finalidade era a de contribuir para
a consolidação, formalização e expansão de, pelo menos, 50 negócios liderados por mulheres desse mercado e de lhes
munir de ferramentas para melhorarem a gestão quotidiana dos seus negócios, ajudando-as, ao mesmo tempo, a tomar
boas decisões no dia a dia.
Tendo como principal parceiro o Programa Jovem Emprego, as ações de capacitação nos módulos Educação Financeira
e Get Ahead foram implementadas ainda no Mercado de Assomada e no município de Ribeira Grande de Cidade Velha,
beneficiando mais de 160 promotores, que, no final, formalizaram os seus negócios.
As ações foram, também, reforçadas com a orientação empresarial e esclarecimentos sobre o regime REMPE, Segurança
Social (INPS) e encargos fiscais.

Projeto Formalização de Negócios – Sucupira

Capacitação Incubadoras ANPROTEC
Com o objetivo de promover o desenvolvimento do Ecossistema de Inovação, em Cabo Verde, através da capacitação
das incubadoras atuantes no país, a Pró Empresa levou a cabo uma ação de capacitação denominada “Implementação de
Boas Práticas de Operação de Incubadoras de Negócios em Cabo Verde”. A referida ação foi financiada pela Organização
Internacional do Trabalho (OIT) e dinamizada pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (ANPROTEC) do Brasil.
Foram beneficiários desta ação gestores de incubadoras atuantes, profissionais envolvidos no planeamento, implementação e operação das incubadoras de empresas e a equipa da Pró Empresa.

Capacitação Incubadoras ANPROTEC
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Promoção do Empreendedorismo

Startup Weekend
Através de parcerias importantes nacionais e internacionais do sector, ao
nível do empreendedorismo, foi possível dinamizar programas para promover e apoiar o empreendedorismo
junto da comunidade empreendedora e realizar parcerias para promover
concursos de aceleração de ideias,
entre outros.
A convite da Câmara Municipal do
Tarrafal de Santiago, participamos, no
âmbito da parceria existente entre as
duas instituições, na Semana Municipal da Juventude daquele concelho,
sob o lema Mente sã em corpo são,
como forma de apresentar aos jovens
tarrafalenses as oportunidades de financiamento através dos programas
geridos pela Pró Empresa.
A retoma das atividades comemora-

tivas para a Semana Global do Empreendedorismo – GEW 2021 – esteve em voga sob o lema - Criar, Inovar e
Promover a Transformação Digital dos
Negócios. Assim, e uma vez que parece ser consensual de que a solução
para mitigar a situação pandémica em
que vivemos poderá passar, de entre
outras, pela introdução da tecnologia
ou pela inovação disruptiva, provocando a rutura dos padrões, modelos
de negócios, ou tecnologias já estabelecidas no mercado, levamos a efeito,
um pouco por todo país, a realização
de diversas atividades, tendo como
ponto central a transformação digital,
entre outras.
No que diz respeito aos concursos
de empreendedorismo, a Pró Empresa foi um dos parceiros e membro do
comité de avaliação das ideias apre-

sentadas no evento Bootcamp Viveiro
Empreendedor, realizado na ilha do
Sal. A Pró Empresa orientou todas as
ideias de negócios e deu suporte ao
enquadramento de todos os projetos
elegíveis nos seus programas. Assim
todos aqueles que queiram, de facto,
implementar os seus negócios ser-lhes-ão colocados à sua disposição
recursos através dos programas criados para o efeito.
Estivemos de volta, presencialmente,
com a realização de três (3) edições
do Start Up Weekend, nomeadamente: i) Startup Weekend Sal, sob o
lema Tourism & Travel; ii) e iii) Startup
Weekend São Vicente com foco no
Bluetech e v) Startup Weekend Praia,
voltado para produtos e serviços de
Fintech.W

Newsletter

11

Promoção do Empreendedorismo

GEW
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Casos de Sucesso
“A Pró Empresa é um dos melhores investimentos do Governo
de Cabo Verde! Vem contribuindo na melhoria do ambiente
de negócios e na diminuição do
desemprego”.

“A Pró Empresa tem feito um
bom trabalho apoiando os empreendedores a implementar as
suas ideias”.

Maria Celina Tavares

Helton Spencer

Bar & Restaurante Pinxaria Criola

By Spencer

“Que a Pró Empresa continue
a apoiar e orientar os jovens
empreendedores”.

“Com a Pró Empresa a trabalhar,
outros jovens terão oportunidade de criar seus negócios e de
realizar seus sonhos”.

Alexandra Borges e
Artemisa Borges

Katia e Kateline Correia

Sabor da Alvorada

Espaço 6K

“Com o trabalho da Pró Empresa
a trabalhar, outros jovens podem
sonhar e lutar pela realização de
seus sonhos”.

“O trabalho da Pró Empresa tem
contribuído para o crescimento
empresarial no país, portanto
devem continuar focados naquilo que bem sabem fazer”.

Edmir Nunes

Bartolomeu

Edmir Multiserviços

Construção Bartolomeu Tavares

“Que a Pró Empresa continue a
apostar nos programas de empreendedorismo e no apoio aos
jovens que querem abrir suas
empresas”.

“Continuem com esse excelente
trabalho e continuem a apoiar
muito mais jovens e famílias”.

Suely Mascarenhas

Fredson Delgado

Suely Arte e Beleza

Cyber Café Hooker

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

