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Venha juntar a sua vontade
de crescer à Pró Empresa!

NEWSLETTER

Caros parceiros,
empresários e empreendedores!
Antes de mais, queremos desejar a todos os
empresários e empreendedores a continuação
de Boas Festas e que os desafios que iremos
enfrentar em 2021 se transformem em realizações
e oportunidades de negócios.
Chegamos ao final deste difícil ano de 2020
com a publicação deste 13º número da nossa
Newsletter.
Nesta edição, destacamos a deslocação do Sr.
Primeiro Ministro, Dr. José Ulisses Correia e
Silva, entre os dias 18 e 21 de dezembro, aos
municípios de São Domingos e de Tarrafal de
Santiago, para uma Conversa Aberta e inspiradora
com centenas de jovens e empreendedores,
beneficiários dos programas de formação
profissional e de promoção empresarial, criados
pelo Governo.
Um destaque especial à publicação dos resultados
muito positivos das medidas implementadas pelo
Governo com vista a facilitar o acesso ao crédito
e à realização de projectos de investimentos

Mensagem do
Conselho diretivo

promovidos por jovens e pelos
empreendedores
em
geral,
permitindo assim a que mais de
80% dos cerca de 26 mil jovens
que frequentaram os estágios e
formação profissionais, terem
conseguido um emprego.
Nos casos de sucesso, trazemos
neste
numero
a
trajetória
inspiradora de mais uma empresa beneficiada com
um financiamento no âmbito num dos programas
da Pro Empresa - StartUp Jovem - que merece
o nosso reconhecimento, pela sua demonstrada
capacidade de adaptação a estes novos tempos.
A todos uma boa leitura e votos renovados para
que 2021 seja um ano de grandes realizações e
de grandes negócios, são os votos do Conselho
Directivo da Pro-Empresa,
Pedro Barros
Presidente
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Pm preside conversa aberta
com Jovens e Empreendedores
São Domingos

São Domingos

A juventude é considerada pelo Governo de Cabo
Verde como uma prioridade para o crescimento
económico e social do país. Por isso, o Primeiro
Ministro, José Ulisses Correia e Silva, esteve
entre os dias 18 e 21 de dezembro nos municípios
de São Domingos e de Tarrafal de Santiago para
uma conversa aberta e inspiradora com centenas
de jovens e empreendedores , beneficiários
de programas de formação profissional e de
promoção empresarial criados pelo Governo. Tais
encontros serviram para que o PM, falasse um
pouco do seu percurso académico, profissional e
político, bem como auscultar, entender, encorajar
e dar respostas as várias dúvidas e inquietações
levantadas pelos presentes.
Durante a sua intervenção o PM enfatizou: “
É sem dúvidas, uma forte via para continuarmos
a apostar e massificar ainda mais, com subsídio
para a formação profissional, a criar condições
de acesso ao crédito, em condições vantajosas,
a bonificar a taxa de juro, garantias, e atingir
cada vez mais jovens para reduzir o nível de
desemprego. É preciso encurtar o tempo de espera
para uma decisão, por isso mesmo, estamos a
trabalhar para que a Pró Empresa, IEFP, Cermi,
Escola de Hotelaria e Turismo, a Pró Garante,
a Pro Capital e os Bancos, possam funcionar de
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forma articulada e reduzir o tempo de resposta.
As oportunidades devem chegar a todos, de Santo
Antão à Brava, e aos jovens de famílias mais
pobres. Neste particular, aprovamos subsidiar a
formação profissional em até 100% e lançamos
uma medida adicional para atingir mais 3600
jovens de famílias mais pobres por causa dos
efeitos da COVID19, com cobertura de propinas
a 100%.”
Ambos os eventos contaram ainda com a presença
do músico luso cabo-verdiano, Dino de Santiago,
como convidado especial. Dino Santiago é um
jovem inspirador que fez sua intervenção de um
modo informal onde contou aos jovens sobre seu
percurso e fez o encerramento dos dois eventos
com uma pequena atuação musical.
De relembrar que em 2016, perante a existência
de dezenas de milhares de jovens que tinham
concluído os respetivos ciclos de formação havia
já vários anos e que estavam desesperadamente
à procura do 1º emprego, o Governo decidiu
implementar um conjunto de medidas com vista
a encontrar, não só as melhores soluções para o
aproveitamento de toda essa energia criativa, como
também apoiar esses jovens na concretização dos
seus sonhos, ambição e desejos.

Tarrafal -ST

Não podendo o Estado gerar o número de postos de trabalho suficientes para um tão elevado número
de jovens que não trabalham, não estudam e nem frequentam uma formação, então foram tomadas pelo
Governo as seguintes medidas:
Aumentar de forma substancial o número de jovens nos cursos de formação e qualificação
profissional, com especial destaque para a especialização nas áreas de maior empregabilidade,
enquanto medidas ativas de apoio à inserção no mercado de trabalho;
Massificar o número de estágios profissionais e aumentar a sua duração para quase três vezes
mais;
Criar um ecossistema empreendedor e de financiamento, com bonificação de juros e garantias
do Estado, com vista não só apoiar os jovens que queiram iniciar os seus negócios, mas em especial
para facilitar o acesso ao crédito das empresas que pretendem realizar investimentos que criam novos
postos de trabalho, sobretudo para os jovens e mulheres à procura do 1º emprego.

Como resultados
verificou-se que:

destas

medidas 394 jovens. Em termos de valores destinados

No período de 2016 a 2020, foram
beneficiados mais de 19 mil jovens nas medidas
de apoio a formação e qualificação profissional.
Só o IEFP formou um total de 16.563
jovens em diversas famílias profissionais nos 12
centros de formação profissional espalhados pelo
território nacional, com o financiamento de bolsas
de estudos pelo Fundo de Promoção ao Emprego
e Formação Profissional a totalizar entre 2016 a
2020, cerca de 365 mil contos.
O IEFP financiou ainda 6 mil 903 jovens
em estágios e tem ajudado neste mesmo período
de 2016 a 2020, a constituição 699 pequenas
unidades geradoras de rendimento;
A taxa de empregabilidade acima dos 80%,
demonstram, sem dúvida, de que a formação
e o estágio profissional têm permitido maior
facilidade no acesso ao mercado e ao rendimento.
O CERMI passou dos 85 em 2016 para um
total de 574 jovens em 2019, e mesmo com todas
as adversidades do ano de 2020 conseguiu formar

ao pagamento de propinas houve um aumento
de cerca de 900 contos em 2016, para os 92 mil
contos em 2019 e em 2020, apesar das conhecidas
dificuldades de funcionamento foram subsidiados
32 mil contos em propinas;
De referir ainda que 81% dos jovens
formados pelo CERMI já estão a trabalhar, a fazer
estágios e ou criaram a sua própria empresa; e
desde 2018 tem estado a formar jovens e técnicos
cabo-verdianos ou descendes da diáspora,
nomeadamente de São Tomé e Príncipe, Guiné
Bissau e Senegal; em 2019 e 2020 os jovens doutras
ilhas tiveram a possibilidade de sair das suas ilhas
e vir fazer formação no CERMI, com subsidiação
de 100% viagens, estadia e alimentação.
A Escola de Hotelaria e Turismo por seu
turno, também formou em 2019, um total 922
jovens. Em 2020, apesar de ter sido um ano atípico
foram formados 715 jovens.
De destacar que para todos os casos a taxa
de empregabilidade dos formandos tem situado
acima dos 80%.
www.proempresa.cv

3

Em termos de medidas de apoio à criação de empresas por jovens e pelos empreendedores
em geral, o balanço é muito positivo, tendo em conta que até ao momento tem-se os seguintes
resultados:
- Desde 2017, um total de 638 projetos de empreendedores jovens, no montante de 1 milhão 334
mil contos, foram aprovados no âmbito do Programa Start Up Jovem, gerido pela Pró Empresa. Os projetos
localizam-se em todas ilhas e nos mais diversos sectores da atividade económica, estando previstos a criação
de mais 1.100 postos de trabalho.
- No âmbito do acordo com os Bancos Comerciais para a criação do ecossistema de financiamento
já foram garantidos em 50% pelo Estado, até ao momento um total de 267 operações de crédito atingindo o
montante de 1 milhão 490 mil contos de crédito às empresas privadas.
- Com o surgimento da pandemia e através da medida de apoio às empresas para evitar o desemprego em
massa o Governo criou uma linha de crédito para o reforço da tesouraria e garantidos pelo Estado até 80% do
montante em dívida, tendo sido conseguido salvaguardar mais de 11 mil e 500 postos de trabalho, através de
mais de 567 operações de crédito em todos os sectores da actividade e que totalizaram um montante superior a
3 milhões 870 mil contos.
De realçar por fim, que é devido à implementação destas medidas de facilitação de acesso ao crédito e de
realização de investimentos pelas empresas, através da prestação de garantias pessoais do Estado junto dos
Bancos Comerciais, que mais de 80% dos cerca de 26 mil jovens que frequentaram os estágios e formação
profissionais, conseguiram um emprego.

Financiamento Protocolo Ecossistema
Total Montante Concedido (em CVE)

Montante por Banco

Linhas de Finaciamento





Garantia
Investimento
Tesouraria
Turismo

Montante Concedido

267

1,0 bn

Total Montante em dívida (em CVE)

955.958.721

0,5 bn

142.641.274
0,0 bn

BCA

Microsoft Power BI
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BCN

BI

BAI

7,12%
Nº De Projetos por Ano/ Mês
Linha de Apoio

1.290.278.299



Garantia



Montante Concedido

BAI
BCA
BCN
BI

32.765.000

Instituições

  2018
  2019
  2020






Taxa Média de juros

69.119.133

Valor por Linha de Apoio

Data

Instituições

1.490.386.673

1.245.861.266

Nº Projetos Aprovados



1,0 bn









0,0 bn

Investimento



64.910.000

43.193.274

Garantia

Tesouraria

Turismo

Linhas de financiamento



2018
2019
2020

Tesouraria



92.005.100

2020

Investimento



0,5 bn

2019



BCA
20

1

8

2018
2019

Total

BI

Total
21

12

12

9

6

210

7

4

227

4

104

5

2

115

2

17
89

15

2

17

2

95
15

2

2019
2020

BCN

1

2018

Turismo



BAI

2

2

3

2

11

1

1
2

10

11

4

1

245

7

2
2

5

267





Por Sector de Ac vidade
Nº Créditos Aprovados

567

Montante créditos aprovados

3.871.810.291
Sector de Actividade











Agências de Viagens
Agronegócio
Animação e Similares
Comércio
Indústria
Organização de Eventos e Serviços Co…
Produção
Restuaração
Serviços
TIC

sectorAtividade

% por Dimensão de Empresas

Nº de creditos aprovados Montante em CVE

188
47
44
145
67
16
33
14
6
5
1

Comércio
Indústria
Turismo
Serviços
Restuaração
Produção
Transportes
Agências de Viagens
TIC
Organização de Eventos e Serviços Conexos
Animação e Similares
Total



1.690.426.676
576.980.000
544.386.560
519.145.139
197.129.905
138.868.011
102.850.000
43.850.000
32.874.000
14.300.000
10 000 000

10,05%

39,33%

13,76%

dimensao
Média
Micro
Grande
Pequena

36,86%

567 3.871.810.291
Percentagem por ilha
3,59%

sectorAtividade

1,13%

Comércio
Indústria

5,09%

Turismo
Serviços

13,41%

43,66%

Restuaração
Produção
Transportes
Agências de Viagens
TIC

14,06%

Organização de Eventos e Serviços Conexos
Animação e Similares

Microsoft Power BI

Conheça um pouco da história da empreendedora Angela
Miranda, natural de Calheta de São Miguel, promotora da
microempresa Comércio Nercelê & Angela e beneficiária
do Programa Start Up Jovem da Pró Empresa.
Comércio Nercelê & Angela é uma empresa que tem como
core business a comercialização de produtos alimentares
e diversos.
Conta a promotora, licenciada, que o seu maior sonho
era ter um negócio próprio. Através da participação
num Workshop promovido pela PROEMPRESA em
São Miguel, conheceu o programa StartUp Jovem e
candidatou, do qual obteve orientação para a elaboração
do Plano de Negócio, que foi encaminhada para obtenção
do crédito no banco, com garantia do Estado e bonificação



CASO DE SUCESSO
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14,9%





da taxa de juro.
Durante a pandemia a empresa foi obrigada a suspender
a atividade, enfrentando assim enormes desafios,
principalmente na compra dos produtos. Contudo, depois
de adotar as novas medidas de segurança a empresa está
de novo em atividade.
Hoje emprega 2 trabalhadores e, segundo a empreendedora,
o próximo passo é ampliar e diversificar o negócio.
Mais uma prova de que procurar a Pró Empresa, é sempre
a melhor forma de encontrar a solução que os jovens
empresários precisam, para implementar as suas ideias de
negócio.

COMÉRCIO NERCELÊ & ANGELA
CALHETA SÃO MIGUEL
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