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Testemunhos: Sonhos Realizados
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A Pró Empresa é aliada dos
jovens empreendedores
Um jovem, seja qual for a sua idade e
género, alimenta sonhos, que, umas vezes,
se realizam, outras, se desmoronam
claramente por falta de apoio ou mesmo
de orientação em matéria de negócios.
Ontem ou hoje, em Cabo Verde ou no
estrangeiro, a vida impõe sempre aos
jovens muitos desafios. Para os enfrentar,
com energia, valentia e inteligência, os
jovens não se poupam a esforços por
resolver os seus problemas, que, em
verdade, poucos não são, sobretudo para
um país, como o nosso, de parcíssimos
recursos.
Por isso, os jovens, enquanto força que
impulsiona o desenvolvimento de Cabo
Verde, veem a Pró Empresa como uma
aliada natural que lhes abre a porta para
o sucesso e para a realização dos seus
sonhos, das suas expectativas e dos seus
desejos. Sendo assim, a Pró Empresa
tem vindo a trabalhar com muito afinco

para os ajudar a ter pleno emprego, ou
seja, uma ocupação profissional que lhes
garanta, acima de tudo, uma vida digna,
próspera e feliz.
Neste quadro, centenas de jovens,
de Santo Antão a Brava, têm sido
beneficiados com os programas da
Pró-Empresa. Os incentivos que lhes
são oferecidos vão desde apoios para
o financiamento bancário, através dos
programas, como Startup Jovem e
Fomento ao Microemprendedorismo,
a estágios e formações profissionais,
ministrados pelo Instituto do Emprego
e Formação Profissional (IEFP), pela
Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo
Verde (EHTCV) e pelo Centro de Energias
Renováveis e Manutenção Industrial
(CERMI).
Por ocasião das conversas abertas do
Primeiro-Ministro com os jovens, destes
recolhemos alguns depoimentos que
testemunham a consistência, a eficácia e a
eficiência dos programas da Pró Empresa,
que, em boa verdade, os ajudaram, pessoal

e profissionalmente, a melhorar a vida.
Trata-se de relatos que podem servir de
inspiração a outros jovens que desejem
singrar, em termos profissionais, na vida.
A Pró Empresa, em assonância com os
seus objectivos, preconiza, em parceria
com outras instituições, formar jovens
empreendedores, que, uma vez lançados
no mercado de trabalho, possam andar
com os seus próprios pés, criando
empresas, contribuindo, deste modo, para
o crescimento e desenvolvimento de Cabo
Verde.
Os testemunhos abaixo indicados,
proferidos por jovens empreendedores,
são suficientes para mostrar a importância
e a utilidade da Pró Empresa, uma
instituição séria, credível e empenhada
em trabalhar para, de sol a sol, contribuir,
na medida das suas possibilidades,
para o desenvolvimento equilibrado e
sustentável de Cabo Verde.
Conheçamos alguns deles:

Rigelson Rodrigues - Ilha de Santo Antão
CERMI- Instalação e Manutenção de Sistemas Fotovoltaicos
“Graças ao Governo e graças à implementação que eles tem de momento, ao nível da
formação profissional, ajudou-me para a minha formação, por isso, hoje, sou grato”
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Ana Paula Cardoso Teixera – Beneficiária do IEFP
Atelier de costura Cardoso – Ilha do Fogo
“Agradeço ao Primeiro-Ministro, agradeço ao IEFP e, também, agradeço a todos os
clientes que depositaram a sua confiança em nós, para estarmos na ilha a operar e
ajudar para o crescimento de São Filipe”.

Ângela Veiga – Beneficiária programa Startup Jovem
Oficina Auto Mecângela – Ilha de Santiago/ Assomada
“O que posso dizer ao nosso Governo é que continue a fazer mais, que está no bom
caminho e que os jovens precisam não só de condições financeiras, mas também de
motivação.”
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Alcides Semedo- Beneficiário Programa Startup Jovem
Pesca Afonseca- Empresa de Pesca/ Tarrafal de Santiago
“Quero agradecer de forma especial ao Governo de Cabo Verde, pelos incentivos que
tem dado aos jovens, que continuem a incentivar de modo que os jovens realizem os
seus sonhos e consigam atingir os seus objetivos.

Gilson Gomes – Beneficiário Pró Epresa através do Express+
BoaFilhos Extração e Construção – Ilha do Fogo
“Incentivo a todos nós que somos jovens e que temos um plano de negócio, a recorrermos à Pró Empresa, que os seus profissionais nos darão toda a orientação onde
podemos adquirir a nossa empresa e o nosso emprego. Agradeço do fundo do meu
coração o Staff da Pró-Empresa que me orientou para poder conseguir o financiamento.”
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Olívio Fernandes – Chef Formador Sénior Cozinha/ Pastelaria EHTCV
EHTCV
“Graças a Deus e à Formação Profissional, estou hoje aonde queria estar. Já conheci
vários países devido ao meu curso profissional de cozinha”

Kátia da Cruz – Beneficiária do IEFP
Infantário Happy Babys– Ilha de São Vicente
“Agradeço ao IEFP, porque graças a eles obtive mais competências pessoais e profissonais para hoje eu estar com as minhas crianças”.
Em notas finais, pode dizer-se que a
Pró-Empresa, em estreita colaboração
e articulação com o IEFP, a EHTCV e o
CERMI, congratula-se com os resultados
alcançados, aqui bem ilustrados pelos
depoimentos destes jovens, embora
esteja consciente de que os desafios, de

si complexos, que estão ainda por vir são
encorajadores e promissores, tal a sua
importância para os jovens.
Diante de tudo isso, a certeza que temos
é a que nos obriga a dizer que todos os
esforços continuarão a ser feitos para que

se atinjam as metas estipuladas na árdua
tarefa respeitante à inclusão dos jovens
no mercado de trabalho.

Pró Empresa, a parceria que o seu negócio precisa!

