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O Projecto DCI-MIGR/2010/258-612 «Reforço das Capacidades de 

Cabo Verde na Gestão das Migrações» é um projecto fi nanciado 

pela União Europeia no quadro da Parceria especial entre a União 

Europeia e Cabo Verde e enquadrado no Programa Temática de 

Cooperação com os países terceiros sobre migração e asilo.

O líder do projecto é o SEF Portugal e os parceiros europeus 

responsáveis pela execução das actividades são os seguintes:

Serviço dos Estrangeiros e Fronteiras do Portugal (SEF);

Gabinete Francês de Imigração e Integração (OFII);

Direcção da Imigração do Luxemburgo (A traves da sua Embaixada 

na Praia);

Serviço da imigração e da Naturalização dos Países Baixos (INS).

O objectivo global do projecto é o reforço das capacidades das 

autoridades cabo-verdianas e da sociedade civil, responsáveis pela 

gestão das migrações, particularmente em termos de retorno e 

reintegração, imigração irregular, recolha de dados estatísticas, 

análise e actualização das informações sobre as migrações desde e 

para Cabo Verde.

A componente A “Retorno e Reintegração” é gerida pela OFII (França). 

Os objectivos são os seguintes:

Apoiar a reintegração económica e social dos cidadãos Cabo-

Verdianos que regressam a Cabo Verde;
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Contribuir ao reforço das capacidades das autoridades competentes 

e da sociedade civil de Cabo Verde em relação ao retorno e a reinte-

gração dos Cabo-Verdianos de retorno a Cabo-Verde.

A componente A prevê a elaboração de um guia para os Cabo-

Verdianos residentes em França que pretendam voltar a Cabo Verde.

Começando com as abordagens a realizar em França, até a chega-

da em Cabo Verde, este guia irá ajudar a reintegração económica 

através da procura de emprego ou da criação de uma actividade 

económica.

Este guia é destinado aos Cabo-Verdianos de retorno voluntário a 

Cabo Verde e deve permitir-lhes maximizar suas hipóteses de sucesso 

no retorno defi nitivo

 

Caros Cabo-verdianos na diáspora,

O Governo de Cabo Verde reconhece a Emigração como fenómeno 

presente na história de Cabo Verde e intimamente ligado ao processo 

do seu desenvolvimento.

Ao longo de décadas, sobretudo durante o século XX, os Cabo-

verdianos partiram para outras paragens, impelidos por motivos 

diversos, em especial climatéricos, calculando-se que actualmente 

residam mais Cabo-verdianos e seus descendentes no exterior do 

que no território nacional.

É reconhecido o papel desta diáspora no processo de desenvolvimento 

de Cabo Verde, pois contribui com aproximadamente 10% para o 

PIB nacional através de remessas, transfere conhecimentos, mobiliza 

recursos e contribui para a afi rmação da cultura cabo-verdiana no 

mundo.

Esta vasta diáspora está presente em todos os continentes, sendo 

a Europa um dos que acolhe comunidades mais expressivas de 

Cabo-verdianos e de seus descendentes.

Ciente das características do país, o Governo cabo-verdiano criou 

um Ministério específi co para a Emigração – Ministério das Comu-

nidades -  e adoptou como um dos seus Eixos estratégicos da sua 

governação: “Afi rmar a Nação global e criar parcerias para a compe-

titividade”. Para tanto, o mesmo vem envidando esforços no sentido 

de criar parcerias, quer a nível nacional, quer internacional, com 

vista à defi nição de políticas adequadas que tenham em conta os 

condicionalismos de um país arquipelágico, com uma vasta população 

dispersa pelo mundo.

Com a União Europeia, o Governo estabeleceu um Acordo de Parceria 

para a Mobilidade (assinado em 2008), que define um quadro 

PREFÁCIO
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político para uma cooperação estreita no domínio das migrações. 

No âmbito desta parceria têm sido empreendidas várias iniciativas, 

abarcando aspectos como:

Abordagem global das Migrações;

Migração legal e respeito pelos direitos humanos;

Mobilidade/prevenção da migração ilegal;

Reforço das sinergias entre migração e desenvolvimento;

Retorno/reinserção com sucesso.

Um dos projectos enquadrados no “ Acordo de Parceria para a 

Mobilidade CV/UE” é o do “ Reforço de capacidades de Cabo Verde 

na gestão das Migrações”.

Sabendo do interesse dos Cabo-Verdianos residentes no exterior 

em relação a Cabo Verde e, atendendo às mudanças na conjuntura 

mundial que vem provocando uma maior circulação de migrantes, 

em geral, mostra-se necessário prestar informações úteis que 

contribuam para tomada de decisões acertadas sobre projectos 

migratórios, tanto em direção ao exterior, como de retorno a Cabo 

Verde.

Assim, neste Manual os Cabo-Verdianos residentes no exterior e, 

neste caso específi co nos países aderentes do projecto “Reforço 

de capacidades de Cabo Verde na gestão das Migrações” (Holanda, 

França, Luxemburgo e Portugal), encontrarão informações úteis 

sobre a conjuntura actual de Cabo Verde, a nível económico, social 

e político, sendo de realçar os incentivos colocados à sua disposição 

para a implementação de projectos empresariais.

Maria Fernanda Tavares Fernandes 

Ministra das Comunidades

Migrante de regresso1

Este termo refere-se, geralmente, a uma pessoa que volta para o seu 

país de nacionalidade anterior/atual, depois de ter sido um migrante 

internacional (num período de tempo de curto ou longo prazo) num 

país estrangeiro e pretende permanecer no seu país de origem por 

um período de tempo superior a um ano.

 

Preparação para o Regresso2

É um processo desenvolvido pelo migrante com a perspectiva de 

voltar para o seu país de origem. Existem diferentes graus de 

preparação que precedem a reintegração socioprofissional e a 

readaptação do migrante no seu país de origem. 

Reintegração3

É um processo relacionado com a capacidade do repatriado em 

participar com sucesso nas atividades de desenvolvimento social, 

cultural, económico e político.

Retorno4

Acto de voltar para o seu pais de origem de maneira permanente ou 

temporária, depois de ter vivido num país estrangeiro.
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3.  Cassarino, Jean-Pierre, dir., Migrants de retour au Maghreb, Réintégration et enjeux 

de développement, European University Institute, 2007, Robert Schuman Centre 

for Advanced Studies.
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ACM      Alto Comissariado para as Migrações

ADEI      Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação

AECID       Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento 

AJEC      Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde

APD      Ajuda Pública ao Desenvolvimento

BM      Banco Mundial

BI      Bilhete de Identidade

BCA      Banco Comercial do Atlântico

BCN      Banco Caboverdiano de Negócios

BQE      Bolsa de qualifi cação e emprego

CAMPO     Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem 

CEDEAO    Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental

CC      Casa do Cidadão

CI      Cabo Verde Investimentos

CECV      Caixa Económica de Cabo Verde

CEFP      Centros de Emprego e Formação profi ssional

CNP      Centro Nacional de Pensões

Cv      Curriculum vitae

DECRP       Documento Estratégico de Crescimento e de Redução 

da Pobreza

DGA      Direcção Geral das Alfândegas

DGCI      Direcção Geral das contribuições e impostos

DGES      Direcção Geral do Ensino Superior

DGT      Direcção Geral do Trabalho

ECV      Escudos de Cabo Verde

FCC      Fundo de Crescimento e Competitividade

GIP      Gabinete de Inserção Profi ssional

IDH      Índice de Desenvolvimento Humano

IGT      Inspecção Geral do Trabalho

ABREVIATURAS E ACRÓNIMOS

INPS      Instituto Nacional de Previdência Social

IEFP      Instituto do Emprego e Formação Profi ssional

INE      Instituto Nacional de Estatística

IUR      Imposto único sobre os investimentos

IVA      Imposto sobre Valor acrescentado

MDC      Ministério das Comunidades

MIREX      Ministério das Relações Exteriores 

MJEDRH     Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimento 

dos Recursos Humanos 

MPME      Micro, Pequenas e Médias empresas

NRRD      Não Residente Regressado Defi nitivamente

ODM      Objectivo de Desenvolvimento do Milénio

OFII      Offi  ce Français de l’Immigration et de l’Intégration 

OIM/IOM Organização Internacional para as Migrações

OMCV      Organização de Mulheres de Cabo Verde

ONG      Organização Não Governamental

ONU      Organização das Nações Unidas

PIB      Produto Interno Bruto

TACV      Transportes Aéreos de Cabo Verde

UE      União Europeia
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Como ler o Manual?

Este manual é destinado principalmente aos cidadãos cabo-ver-

dianos residentes em França que desejam regressar e instalar-se no 

seu país de origem. É dirigido igualmente aos profi ssionais de trabal-

ho social que tem por objectivo ajudar os emigrantes a concretizar 

este projecto.

O retorno não é obrigatório. Se a escolha for de regressar e trabalhar 

em Cabo Verde, devem estar preparados.

O sucesso do projecto depende de uma boa informação. Verifi que 

cada uma das informações lidas nesse manual no seu caso particular, 

junto dos organismos competentes. Possivelmente o seu caso estende 

a novos direitos e deveres que não foram tomados em conta neste 

manual.

Não hesite em ligar as informações que obterão em França com as 

informações que recebem em Cabo Verde. Cabe a cada um de vocês 

estabelecer a coerência do seu projecto de retorno bebendo dos 

recursos pospostos tanto pelas instituições francesas como pelas 

organizações de Cabo Verde. Por exemplo, as informações obtidas 

em França devem ser adaptadas à situação de Cabo Verde.

Todos os endereços e os números de telefone institucionais 

encontram-se no fi m do manual. 

Convidámo-lo a ler esse manual na íntegra, não somente as partes 

que lhe dizem respeito directamente. Dessa forma terá uma informação 

mais alargada e novas ideias.

Para algumas perguntas, é possível encontrar vários organismos ou 

fontes de informação. Não hesite em contactá-los para reforçar a sua 

informação e benefi ciar das suas opiniões.

Uma preparação leva tempo, as regras podem mudar durante esse 

espaço de tempo, não hesite em verifi car regularmente se as infor-

mações que lhe dizem respeito continuam válidas.

Convidámo-lo a ler este manual várias vezes durante os preparativos 

do retorno, porque os seus projectos podem mudar e um detalhe 

que possa não ser interessante numa primeira abordagem, poderá 

ser pertinente no futuro. 

Convidámo-lo a preparar por escrito a informação que deseja verifi car 

junto de uma instituição antes de a contactar. Isso lhe permitirá 

clarifi car o seu caso e a sua pergunta, ganhará tempo e evitará os 

riscos de errar.

Aconselhámo-lo fortemente a arquivar todas as correspondências, 

toda a documentação ligada ao seu projecto de retorno, mesmo 

depois da sua instalação em Cabo Verde.

É fortemente recomendado de completar e de trazer todos os 

diplomas, certifi cados de formação, contratos de emprego, fi chas de 

pagamento, documentos de seguros, cartas de recomendação, etc., 

devidamente traduzidos e autenticados a fim de justificar a sua 

experiência na França ou na Europa uma vez em Cabo Verde.

Nenhum manual, nenhuma instituição e nenhuma ajuda substi-

tuirão a sua motivação, a sua implicação e trabalho para a sua própria 

autonomia e progresso. 

Coragem! Sucesso!
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UM RETORNO DE SUCESSO  
É ANTES DE TUDO UM RETORNO BEM PREPARADO! 

I
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Deseja regressar a Cabo Verde? Seus estudos ou 

seu contrato de trabalho em França terminaram? 

O momento é de preparar o seu projecto de 

retorno para o seu país de origem!    

Vive em França e deseja voltar a Cabo Verde? É 

importante começar a pensar e a preparar bem o 

seu projecto de retorno. Pode começar a pensar na 

forma como irá utilizar o dinheiro ganho em 

França: criação de uma empresa, poupança, 

construção de uma habitação para a sua família, 

projecto social para a sua comunidade, etc. 

Pode também ter uma ideia de projecto comum com outras pes-

soas, como por exemplo, os emigrantes vindos da mesma ilha que 

você. Se tem uma ideia, não hesite em pedir assistência para redigir 

o seu projecto, formar-se, conhecer os procedimentos administra-

tivos ou encontrar os fi nanciamentos.    

Existe em França, organismos que têm capacidade e experiência 

para lhe aconselhar e ajudar a realizar o seu projecto para o país. 

Pode encontrar Consulados de Cabo Verde em França, associações 

de Cabo-Verdianos, Organismos Não-Governamentais (ONG) de 

aconselhamento aos emigrantes, 

instituições locais Francesas (muni-

cipais, governamentais, regionais, 

etc.). Alguns contactos encon-

tram-se no fi m deste manual: não 

hesite em contatá-los.

É importante que esteja bem informado para 

preparar melhor o seu projecto em Cabo 

Verde. Eis algumas pistas:  

1.1 Porque é útil passar pela Secção Consular na Embaixada 
da República de Cabo Verde em Paris ou pelos Consulados 
Honorários de Cabo Verde em Nice e Marseille? 

Os consulados são as representações do Governo de Cabo Verde no 

estrangeiro para proteger e defender os interesses de Cabo Verde 

e dos seus cidadãos, independentemente da sua situação adminis-

trativa (migrantes e emigrantes cabo-verdianos em situação regular 

ou irregular).

O consulado lhe oferece inúmeros serviços como: 

Orientação, informação e aconselhamento; 

Protecção e assistência consular para si e sua família; 
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o meu projecto em Cabo Verde?   1
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Procedimentos administrativos: passaporte, inscrição consular 

(registro de um Cabo-verdiano num país estrangeiro), cartão 

consular, cartão nacional de identidade, casamento (unicamente 

na Secção Consular da Embaixada da República de Cabo Verde em 

Paris), documentos de estado civil (certidões de nascimento, 

casamento, óbito) etc.; 

Informações sobre as associações de Cabo-Verdianos em França ou 

sobre os eventos culturais organizados;

Informações sobre o Ministério das Comunidades, sobre suas 

actividades e como o contacta-lo;

Informações sobre a economia de Cabo Verde e orientação junto às 

estructuras especializadas;

dPara melhor preparar o seu projecto em Cabo Verde, pode também 

procurar pelo conselheiro económico na Embaixada da República 

de Cabo Verde em Paris e junto do Consulado Honorário em 

Marseille. É uma pessoa que pode ajudá-lo e orientá-lo, por exemplo, 

nos seus trâmites económicos entre a França e Cabo Verde.  

Aos Consulados Honorários em Nice e Marseille, compete, entre 

outras:

A prática das ações consulares e a protecção consular dos nacionais 

cabo-verdianos; 

A promoção de relações económicas e comerciais entre a França e 

Cabo Verde; 

A promoção do potencial de Cabo Verde enquanto destino de 

investimentos e de turismo.

Se deseja contatar o Consulado de Cabo Verde mais próximo da sua 

morada veja no fi m deste manual: todos os contactos encontram-se ali.

Como obter uma isenção de direito alfandegário junto 
do Consulado de Cabo Verde em França? 

Os não-residentes de regresso defi nitivamente a Cabo Verde são cobertos pelos diplomas 
seguintes, no que concerne aos seus bens pessoais que pensam levar para cabo Verde: 

•  O Decreto-lei n° 139/91 (BO n° 40/91) - acorda a exoneração dos direitos e da taxa de 
consumo aos bens pessoais (incluindo uma viatura privada) e os equipamentos importados 
pelos não residentes de regresso defi nitivo (NRRD). Modifi cado pela Lei n 14/VI / 2002 de 
19 de Setembro.

•  O Decreto n° 27/92 (B.O. n° 8/92) - Regula o Decreto-lei n° 139/91

•  A Lei n° 26/V/97/ (B.O. n 24/97) - Modifi ca o Decreto-lei n° 139/91 

•  Ordem de Serviço n° 20/92 - regulamenta e defi ne os procedimentos em vigor do Decreto 
n 27/92 

•  A Lei nº 18/V/02 de 30 de Dezembro (Taxa sobre o Valor acrescentado)

Pelos bens pessoais (móveis) em virtude do parágrafo 3 do artigo 12 da lei nº 21 /VI/ 2013 de 
14 de Julho. 

Isenção da TSC (Taxa Especial de Consumo) - Artigo 9 da lei n° 22/VI/ 03, modifi cado pela lei 
n 48/VI/ de 26 de Julho. 

Pelos bens pessoais e equipamento, incluindo um veículo automóvel para uso pessoal, no 
limite de 10 anos, importados pela NRRD quando a franquia de alfândega está em conformi-
dade ao Decreto-Lei n 139 /91, de 5 de Outubro.

Os bens pessoais e os equipamentos importados pelos não-residentes de regresso defi nitivo ao 
país são isentos de direitos alfandegários e de taxas de consumo.

Os bens pessoais, a exclusão dos veículos automóveis, são considerados para todos os fi ns 
como bagagem.

Entende-se por bens pessoais : 

•  Os artigos para uso pessoal do não -residente ou as pertenças de sua família;

•  Os instrumentos de artes mecânicas ou das profi ssões, necessárias ao exercício e cumprimento 
da profi ssão do interessado; 

• Uma viatura para uso pessoal.

Quadro 1
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apresentar uma carta de identidade nacional ou outro documento de 

identifi cação. No caso de não possuir nenhum documento, a Secção 

Consular da Embaixada da Républica de Cabo Verde ou os Consu-

lados Honorários solicitarão as autoridades cabo-verdianas para 

confi rmarem a sua identidade.  

 

Se está estabelecido em França de maneira estável e se encontra 

registado junto do Consulado ou inscrito na lista eleitoral, é preciso 

informar o Consulado que irá deixar a França e que regressa de forma 

temporária ou defi nitiva a Cabo Verde. 

Eis uma lista não-exaustiva de documentos a levar consigo (a maior 

parte desses documentos são individuais e a obter para cada um dos 

membros da família que irá para Cabo Verde):  

Identidade e família 

Passaporte, documentos de identidade, carta de condução (se possível, 

faz fotocópias e os escaneia) francês e cabo-verdiano;   

Certidão de nascimento; 

Extrato de registo Criminal.

Saúde e protecção social

Seu cartão de saúde e outros documentos médicos (prescrições...);

Seu cartão de segurado da Segurança Social Francesa; 

Se decidiu subscrever numa segurança complementar, tal como a 

Caisse des Français de l´Étranger ou qualquer outro seguro de saúde e 

de repatriamento, seu cartão de sócio. 

Emprego, formação e escolaridade 

Últimos contratos de trabalho, assim como as cartas de recomendações 

dos empregadores (se assim for); 

Que documentos necessito para 
regressar a cabo Verde?

Verifi ca, imediatamente, que seu passaporte 

está em ordem. Veja sobretudo seu período 

de validade e sua data de expiração. Se tem 

necessidade de renovar seu passaporte, telefo-

na o Consulado mais próximo da sua morada para 

conhecer os procedimentos e marcar um encontro 

se necessário. Enquanto cidadão cabo-verdiano, pode igualmente 

entrar em Cabo Verde sem passaporte se possui um salvo-conduto 

emitido pela Secção Consular da Embaixada da República de Cabo 

Verde em França. Este salvo-conduto pode-lhe ser emitido se 

1.2
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Os documentos para a audiência do pedido de isenção e dos direitos emitidos para o estrangeiro 
devem ser redigidos em português ou traduzidos para português e devidamente legalizados.

Para fi ns de obtenção de uma declaração da Secção Consular ou dos Consulados Honorários, o 
interessado deve-se apresentar na posse dos seguintes documentos:

• Lista detalhada dos bens pessoais, incluindo o veículo e suas caraterísticas; 

• Documento de identifi cação (passaporte ou bilhete de identidade);

•  Os comprovativos dos quatro 4 últimos anos - faturas, recibo de aluguer, pagamento de 
impostos, etc. em seu nome (uma para cada ano); 

•  Cartão consular emitida pela embaixada na ocasião da sua inscrição consular (importante 
notar que o interessado deve estar registrado na Embaixada). Se o cartão consular está 
expirado, ele deve ser renovado no local;

• Bilhete de viagem França/Cabo Verde (quer dizer só ida);

•  No que concerne ao veículo, deve apresentar o título de propriedade da viatura. No caso de o 
veículo não estar no seu nome, deverá apresentar a justifi cação da compra, com o carimbo da 
entidade da venda. Todavia, se o vendedor for um particular, a Prefeitura da sua região emitirá 
uma declaração de aquisição.



Diplomas e certifi cados de formação.

Dinheiro e sistema fi scal /fi sco

A última declaração anual de imposto sobre o rendimento; 

Um extrato da conta Bancária, 

Os contactos do seu conselheiro bancário em França.

Mudança 

Inventário detalhado de seus bens em duplicados (para as Alfândegas); 

Exoneração dos direitos de entrada em Cabo Verde (se assim for);

Se exportou um carro para Cabo Verde, mune igualmente do título 

de propriedade e do cartão internacional de segurança;

Se viaja com animais de estimação, certifi ca junto de seu veterinário 

se eles podem viajar (microchip de identificação ou tatuagem; 

certifi cado de vacinação contra a raiva com validade; certifi cado 

internacional de boa saúde, emitido pelo veterinário titular do 

mandato sanitário, na semana antes da partida de França). 

Não se esqueça de incluir os números das pessoas de contacto em 

caso de urgência na sua lista de contactos (incluindo o código de 

área +33 se trata de pessoas que residem na França).

Se deseja obter mais informações sobre este tema, contata o 

Consulado de Cabo Verde mais próximo de sua residência. Existe 

uma Secção Consular na Embaixada de Cabo Verde em Paris e os 

Consulados Honorários em Marseille e Nice. 

Os números de telefone encontram-se no fi nal deste manual.

Se entrar em Cabo Verde, 
perde-se o direito de voltar a França ? 

Depois de seu regresso a Cabo Verde, pode voltar a França desde que preencha as condições de 
entrada sobre o território francês como todo o cidadão cabo-verdiano.  

O que é assistência jurídica? 
Como é que se pode benefi ciar ?

Segundo a lei francesa, pode ter direito a assistência jurídica gratuita: trata-se de apoio 
judiciário . Quer dizer que pode, por exemplo, ser aconselhado, defendido ou representado 
no tribunal por um advogado, que é um advogado nomeado pelo tribunal. Se é um emigrante 
ou um migrante em situação regular e que não tem meios de se defender, tem o direito a 
esta assistência para todos os tipos de procedimentos judiciais.  

Se é um emigrante ou um migrante em situação irregular, pode também ter direito a ser 
defendido e aconselhado por um advogado nomeado pelo tribunal em caso de procedimento 
penal ou administrativo (solicitação de asilo). Em caso de medida de expulsão e de «situação 
particularmente digno de nota», pode igualmente reivindicar o apoio jurídico.

Para poder benefi ciar desta ajuda, basta retirar um formulário de solicitação de apoio 
jurídico (ou fazer o download na Internet) e uma declaração de recursos impressos numa 
camara municipal ou num tribunal regional (TGI) e informar-se sobre o local de envio dos 
documentos completos. Atenção! Toda imprecisão, omissão ou inexatidão leva a um atraso no 
processamento do pedido e, o benefício desta ajuda depende do montante de seus rendimentos.

Quadro 2

Quadro 3

5.  Pour plus d’informations, www.service-public.fr, rubrique « Justice > Organisation 

de la justice >  Accès au droit et à la justice > Aide juridictionnelle ».
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Se possui mais questões sobre seus direitos, existem organismos públicos que estão a sua 
disposição para lhe responder gratuitamente. Trata-se de casas de justiça e de centros 
departamentais de acesso ao direito (CDAD). Eles oferecem consultas gratuitas de advogados e 
estão por toda a Franca. Pode encontrar o mais próximo da sua casa no site www.service-public.
fr, na rúbrica «Apoio de acesso ao direito» ou indo informar-se na camara. As associações de 
assistência aos emigrantes possuem, muitas vezes, um serviço jurídico que pode-lhe ajudar.

Quem pode nos ajudar se tivermos dúvidas sobre os 
passos a dar antes de regressar? 

Em França, muitos organismos podem-lhe ajudar, independentemente 

da sua situação:

Os pontos de acesso ao direito6 e as associações de poio aos migrantes7 

podem responder as suas questões sobre seus direitos (cartão de 

residência, segurança social, aposentação…). 

As associações de Cabo-Verdianos em França podem também lhe 

dar muitos conselhos e lhe orientar junto dos organismos à contactar 

em funcção das suas necessidades.

O Escritório Francês de Imigração e de Integração (OFII) oferece 

ajudas de retorno e de reinserção sob certas condições: se não as 

conhece ainda, veja o capítulo seguinte!

Existem associações de Cabo-Verdianos na França ?

Sim! Na França, existem associações de Cabo-Verdianos em diversas regiões e nas grandes 
cidades. Existem tanto associações generalistas como também associações especializadas ou 
de acordo com o lugar de origem dos Cabo-Verdianos, ou conforme seu lugar de residência em 
Franca, ou conforme sua profi ssão, ou ainda para reunir aqueles que se interessam mais pelas 
questões culturais ou pelos projectos específi cos de desenvolvimento em Cabo Verde.

Vá ao encontro delas: elas podem ajudá-lo de diversas formas! Estas associações permitem 
que você mantenha ligações com Cabo Verde. Elas podem-lhe ajudar nomeadamente na 
preparação de projectos em Cabo Verde. Elas organizam, por vezes, actividades culturais 
cabo-verdianas. 

Elas são também interlocutores privilegiados dos consulados de Cabo Verde em França que 
divulgam suas informações através delas ou que os consultem, enquanto representantes da 
comunidade cabo-verdiana em França. 

Porque juntar-se a estas associações?

•  Porque estas associações defendem os interesses de todos os nacionais cabo-verdianos 
instalados em Franca graças ao apoio de seus membros e ao engajamento de seus voluntários;

•  Para serem bem informados da actualidade, das questões relativas à vida na França e dos 
assuntos específi cos aos Cabo-Verdianos de  França;

•  Para construir uma rede de contactos em França;

•  Para ser acompanhado e informado sobre todos os passos necessários antes de regressar a 
Cabo Verde ou se tem projectos em Cabo Verde;

Quadro 4 

6.  São casas de justiça e de direito e os centros departamentais de acesso ao 

direito (CDAD). Para encontrar a mais próxima da sua casa, informa-se na camara 

ou consulta o site internet www.service-public.fr (rubrica « Ajuda ao acesso ao 

direito»).

7.  Como a Liga dos Direitos do Homem (LDH), o MRAP, RESF, a FASTI, a CIMADE.

1.3
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•  Para descobrir o seu caminho através de manifestações culturais e desportivas: com um 
programa amigável de entretenimento e de descobertas próprias a cada associação;

•  Para receber ajuda e apoio em caso de necessidades e de situação difícil;

•  Para manter um contacto estreito com os Consulados e as instituições cabo-verdianas;

•  Para participar na defesa de seus direitos ;

•  Para poder ser orientado junto dos serviços especializados de acompanhamento dedicados às 
problemáticas pessoais e familiares em Cabo Verde (advogados por exemplo).

Sou uma pessoa em situação 
irregular ou difícil e desejo regressar 
a Cabo Verde. Que fazer? 

Certos organismos podem-lhe ajudar a 

regressar ao país. Por exemplo, em França, 

o Escritório Francês de Imigração e de 

Integração (OFII) oferece assistência para 

o regresso e reintegração no país de 

origem.  

As ajudas de regresso :  

Os nacionais cabo-verdianos em 

situação irregular que desejam deixar 

a França no quadro de uma saída 

voluntária podem ser acompanhados pela OFII e benefi ciar de uma 

ajuda material e fi nanceira para regressar a Cabo Verde.

Para saber se pode benefi ciar desta ajuda e apresentar uma candi-

datura, entre em contacto com a Direção Territorial mais próxima da 

sua casa  www.ofi i.fr.

As ajudas a reintegração em Cabo Verde

Se deseja voltar para Cabo Verde depois de uma estadia em 

França pode, sob algumas condições, benefi ciar de programas de 

reintegração. Ela pode ser complementar ao apoio de retorno, mas 

não obrigatoriamente. 

De que se trata esta ajuda? O OFII pode atender às suas necessidades, 

prover assistência de urgência, acompanhamento social e ajudar na 

reintegração através do emprego ou da criação de uma empresa. 

Se quer ter mais informações sobre este tema, não hesite em contatar 

a OFII. Os contactos encontram-se no fi m deste manual.

Para saber mais sobre como iniciar um negócio e todos os que lhe 

podem acompanhar em seus projectos, consulta a parte 2 deste manual

e a parte « Ajuda na montagem de projectos, acompanhamento» 

da listagem que se encontra no fi m deste manual. Pode também 

entrar em contacto com as associações de apoio aos emigrantes 

ou de Cabo-Verdianos em França: eles podem igualmente dar-lhe 

conselhos valiosos.  

Os números e os endereços encontram-se no fi m deste manual.  

1.4
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 O dispositivo de apoio à reintegração de OFII em Cabo Verde

Hoje sob a tutela do Ministério de Interior, O Escritório Francês de Imigração e Integração 
tem 4 principais missões:
• Imigração Professional e familiar,
• Acolhimento e integração dos migrantes,
• Asilo,
• Retorno e reintegração económica dos estrangeiros no seu país de origem.

O programa de ajuda à reintegração do OFII em Cabo Verde compreende três dispositivos:

Ajudas de urgência e acompanhamento social (melhoramento do alojamento, ajuda à 
hospedagem durante um período limitado, apoio para a matrícula ou materiais escolares das 
crianças)

Apoio na reintegração através do emprego (ajuda na elaboração de CV, ajuda na procura de 
emprego, formações profi ssionais, facilitação de recrutamento e do posicionamento nas 
empresas). Suporte na reinserção através da criação de empresa com apoio material, técnico e 
fi nanceiro na implementação e no seguimento do Projecto de criação da empresa. Em 2013 o 
OFII fi nanciou 628 projectos de reintegração em 28 países.

Quadro 5  

Podemos falar com os nossos familiares 
sobre o nosso retorno e o nosso projecto?

Sim, seus familiares são um aliado primordial. 

Logo, é importante explicar-lhes as motivações 

que lhe incita a querer executar um projecto 

profi ssional em Cabo Verde. Por exemplo, se partiu 

com um contrato de trabalho com duração 

determinada (CDD) ou se sua permissão de 

estadia em França expira em breve, é preciso 

que sua família compreenda sua necessi-

dade de regresso no fi nal de seu contrato 

de trabalho.

As vezes, as famílias que fi cam no país creem que o emigrante fi cou 

«rico» em França. Então, refl ete bem sobre aquilo que quer fazer do 

dinheiro que ganhou e economizou em França: será mais fácil para 

si adiar as solicitações dos familiares se tem um projecto claro e que 

poderá explicar-lhes.

Se tem um projecto, pode refletir com a sua família presente em 

Cabo Verde para que ela possa ajudar-lhe a obter: contactos, 

financiamento, competências, conhecimento do terreno, etc. 

Se tem parentes em França, também é fundamental envolvê-los no 

seu projecto. Isto pode, de fato, representar uma mudança signifi cativa 

na vida, especialmente, de sua família ou suas crianças. Será que eles 

estão dispostos a fazer alguns sacrifícios, como uma mudança para 

Cabo Verde ou o facto de que estará menos disponível? O apoio para 

o seu projecto é muito importante, em particular o do seu conjugue, 

que pode-lhe trazer um suporte psicológico e material assumindo 

algumas tarefas.

Por vezes, o meio ambiente pode mostrar uma certa desconfi ança 

face a um projecto profi ssional de retorno: este pode ser o caso para 

jovens, pessoas com deficiência ou ainda as mulheres. Redobra 

então os esforços para construir um projecto sólido e coerente com 

as suas competências, que convença todo o mundo! Para se sentir 

mais confi ante encontre, por exemplo, casos semelhantes de sucesso; 

não hesita em consultar os seguintes sites especializados: 

O site da l’Agence Pour la 

Création d’Entreprise - APCE  

(rubrica Jovem, Pessoa defi -

cientes, Assalariado...): 

www.apce.com 
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O site Elles Entreprennent: 

www.ellesentreprennent.fr 

O site Entreprises des Quartiers: 

www.entreprisesdesquartiers.fr 

O site Histoires d’Entrepreneurs de 

l’association ÉPÉE (Histórias de Em-

preendedores da associação ÉPÉE): 

www.histoiresdentrepreneurs.org

E quem sabe, talvez você poderá vir a aparecer como um caso de 

sucesso em breve! 

Por fi m, lembre-se: ter familiares que lhe apoia é uma vantagem, mas 

em caso de não poder contar com essa ajuda não é preciso abandonar 

os seus planos! 

 

Para a sua família, seus amigos e sua comunidade, 
você é um verdadeiro «porta-voz»!

Efetivamente viajou para a Franca, portanto viveu e trabalhou num país europeu. Tem muitas 
coisas a contar, algumas agradáveis ou divertidas e outras amargas. Seja honesto quando fala 
da sua experiencia em França. Assim, seus amigos e seus familiares compreenderão que nem 
tudo é um mar de rosas na Europa, você é a prova disto.

Quadro 6  

E se a sua estadia em França não foi bem-sucedida?  

Pode ser que sua estadia em França tenha corrido mal: pode ter 

encontrado problemas, vivenciados experiências negativas no seu 

trabalho, durante seus estudos ou na sua vida pessoal. Talvez tenha 

também lidado mal com o fato de não viver em Cabo Verde, de não 

estar rodeado da sua família e amigos, de estar num país diferente e 

desconhecido. Quando regressar, outros problemas podem aparecer 

como, por exemplo, o de não se sentir inserido na sua família, no seu 

bairo ou no seu país.

Em França, pode encontrar assistência junto das associações de Cabo-

Verdianos, junto das associações de apoio aos migrantes, etc. Em 

Cabo Verde, algumas associações podem também escutar-lhe e 

ajudar-lhe a superar estes problemas.

Se você precisar entre em contacto com o CAMPO, um serviço do 

Ministério das Comunidades encarregado de acolher os Cabo-

Verdianos de regresso a Cabo Verde, encontrará todos os contactos 

no fi m deste manual. 

Poderemos por em prática em Cabo Verde o que 
aprendemos em França? 

Certamente! Durante a sua estadia em França estudou ou trabalhou 

em grandes ou pequenas empresas, em equipa ou sozinho. 

Tudo o que fez ou aprendeu em França pode servir-lhe em Cabo 

Verde. Estes conhecimentos podem interessar um empregador ou 

lhe ajudar a criar ou a gerir uma empresa ou uma cooperativa. Refl ita 

Deseja regressar a Cabo Verde e encontrar 
trabalho. Como se preparar?

1.6
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bem sobre tudo o que viu durante sua estadia e o que poderá por 

em prática em Cabo Verde. Lembre-se de levar todos os seus diplo-

mas e certifi cados de trabalho ou qualquer outro documento que 

atesta as suas competências.

Como valorizar em Cabo Verde o que fi z e aprendi 
em França?

Sua experiência profi ssional adquirida em França ou em outros 

países é um trunfo que poderá desenvolver. Para isto, deve guardar 

esses documentos administrativos, tais como os contratos de trabalho, 

as folhas de salário, as justifi cativas de criação de empresa se criou 

uma estrutura em Franca, etc. Tudo isto mostra como, quais funções, 

para quem trabalhou e por quanto tempo. 

Pode também solicitar ao seu empregador para assinar uma declaração 

de trabalho. Nesta declaração, pode fazer uma relação de todas as 

tarefas que realizou e o seu empregador pode mostrar que estava 

satisfeito com o seu trabalho. A sua entidade patronal também pode 

dar-lhe uma carta de recomendação no fi m do seu contrato.

Em França, se teve uma profi ssão durante três anos (pedreiro, por 

exemplo), enquanto assalariado ou não, pode também valorizar 

esta experiencia profi ssional obtendo um diploma. Isto chama-se 

Validação dos Conhecimentos de Experiencia (VAE). A VAE pode 

inscrever-se no quadro de um projecto profi ssional, de reconversão 

ou da criação de empresa aqui ou em cabo Verde. Informa-se. Um 

diploma francês poder-lhe-á ser útil em Cabo Verde! Os Centros e os 

Pontos de Informação do Conselho (PIC) estão lá para informar-lhe 

e aconselhar-lhe. 

Se quer ter mais informações sobre a VAE, consulta o website 

www.vae.gouv.fr. Encontrará o endereço e o número de telefone 

do Ponto de Informação de sua região no endereço www.vaema-

nuelpratique.fr/vae-pointrelaisconseil.htm.

Seus diplomas adquiridos em França podem igualmente servir-lhe. 

Para isto, é preciso traduzi-los (e certifi car as traduções, sempre no 

consulado) e preparar os dossiers de solicitação de equivalência.  

Se quer ter mais informações sobre este assunto, pode consultar 

a página ENIC-NARIC (www.enic-naric.net), rúbrica Africa > 

Cabo Verde.

É possível iniciar em França a 
pesquisa sobre a oferta de
emprego em Cabo Verde?

Na semelhança de criação de uma empresa, 

é possível preparar seu projecto de emprego

assalariado em Cabo Verde desde França. Existem 

organismos que facultam listagens de emprego 

na internet ou que organizam feiras para recrutar futuros 

colaboradores para as empresas instaladas em Cabo Verde ou algures 

em África. 

Não hesite em se informar e a enviar o seu CV!  

Se é candidato a um emprego ou assalariado inscrito no Centro de 

Emprego, pode também benefi ciar dos serviços do Centro Interna-

cional de Emprego. O Centro Internacional de Emprego oferece uma 

larga gama de serviços aos candidatos para a mobilidade europeia 

e internacional e às empresas que os recrutam. A rede internacional 

do centro de emprego é constituída de 25 pontos de implementação 

nas regiões e nos territórios ultramarinos. 

Pode informar-lhe das ofertas de emprego existentes no país de 

expatriação de sua escolha (neste, em Cabo Verde) e também lhe 

preparar para partir, nomeadamente com Expa-conseil (serviço jurídico 

gratuito e confi dencial, nomeadamente para análise de contrato de 

trabalho baseado na legislação do trabalho cabo-verdiano).
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Não se esqueça que o mercado de trabalho cabo-verdiano, como 

o francês, é regulamentado por algumas categorias de emprego, 

tais como a saúde, o ensino, as profissões do sistema judiciário, os 

arquitetos... Contacta, desde a sua chegada estas ordens em Cabo 

Verde para conhecer a regulamentação e saber como poderá ali 

exerce-las.

Se quer mais informações, faça uma pesquisa na Internet! Pode, 

por exemplo, ver os anúncios propostos pelo Centro de Emprego 

francês (www.pole-emploi.fr/) e o Centro Internacional de Em-

prego (www.pole-emploi-international.fr/), a Agence Française 

pour l´Employ des Cadres (http://cadres.apec.fr), ou ainda os 

sites do semanário de actualidade africana Jeune Afrique (www.

jeuneafrique.com, rubrica « Off ers classées»), o People Develop-

ment (www.peopledev.net/), Afric Search (www.africsearch.com), 

Michael Page International (www.michaelpage.fr/), os empre-

gos no estrangeiro do Quadro Emprego (www.cadremploi.fr/), 

o Ministério dos Negócios Estrangeiros (Rubrica preparar bem 

a sua expatriação / Emprego: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/

vivre-a-l-etranger/preparer-son-depart-a-l-etranger/bien-prepa-

rer-son-expatriation/emploi/)...

Atenção! Concernente aos sites privados de recrutamento, nomea-

damente os que demandam transferência de quantias de dinheiro 

para lhe por em contacto com os empregadores em Cabo Verde, 

é aconselhável ser muito prudente (risco de anúncios fraudulentos, 

por exemplo).

 
Sendo estudante, existem dispositivos específi cos 

para ajudar-me com o meu projecto em Cabo Verde?

Sim! Para além do conjunto dos dispositivos aqui listados (para o público geral, para mulheres, 
habitantes das localidades prioritários ou candidatos a emprego) existem igualmente as que 
você poder se candidatar ou contatar:  

•  Acompanhantes no Campus France, nomeadamente o 
programa de empreendedores em Africa8 e os CROUS para 
os estudantes com duas nacionalidades ou estrangeiros;

•  Associações, como o Business Club Africa, que é uma associação de estudantes africanos que 
desejam iniciar o seu projecto no seu país de origem e que incidi em especial sobre os 
estudantes de Mestrado e de Doutoramento, e que oferece, por exem-
plo, equipamentos para os emigrantes portadores de projecto em Áfri-
ca. Existe também um dispositivo de rede de associações de jovens 
licenciados, chamado JEDI e implementado pela ONG ENDA Europa, 
para facilitar a transição para o emprego e desenvolver competências 
transversais dos estudantes estrangeiros.

Atenção! Não se esqueça de consultar a página ENIC-NARIC (www.enic-naric.net), que lhe 
fornecerá um conjunto de informações relativas ao reconhecimento de grau em Cabo Verde dos 
diplomas obtidos em França e suas equivalências, incluindo os diplomas obtidos através a VAE 
(ver o parágrafo abaixo para mais precisão quanto a VAE).

Por fi m, se deseja exercer uma profi ssão regulamentado (como explicado acima), informa-se 
diretamente sobre a legislação cabo-verdiana para saber como proceder.

Para mais informações, não hesite, em contactar estas estruturas ou informar-se sobre 
as estruturas estudantis na sua universidade ou região.

Quadro 7  

8.  http://www.entrepreneurs-en-afrique.com 
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Sim, não é somente útil mas indispensável para 

otimizar suas oportunidades de sucesso em 

Cabo Verde! Na verdade, muitas vezes, pensamos 

que uma vez que já temos um boa ideia, resta-nos ter 

um bilhete de avião e ir implementá-la em Cabo Verde. Porém, de 

acordo com os profi ssionais de acompanhamento interrogados 

para a elaboração deste manual a fase de ofi cialização (passar de 

ideia para o projecto) é uma etapa decisiva para o sucesso de um 

projecto (e isto serve também para o projecto de procura de emprego 

e de criação de empresa). 

Portanto um conselho: aproveita a sua estadia em França para 

amadurecer sua ideia e chegar a um projecto sólido!

Sim, mas é preciso escolher bem sua formação!

É uma excelente ideia pensar em fazer uma formação para melhor 

organizar os seus projectos! Na verdade, pode ser muito útil formar-se 

em França, mesmo se for para implementar um projecto em Cabo 

Verde: muitas competências e habilidades aplicam-se igualmente 

tanto aqui como lá. 

 

Primeiro, é fundamental para:  

Defi nir bem suas necessidades em termos de formação: por exemplo, 

se deseja criar uma empresa, tem necessidade de reforçar suas 

capacidades em matéria de criação ou de gestão? Ou se estiver 

procurando um trabalho remunerado em Cabo Verde, precisa formar-se 

num sector em expansão lá?

Identifi car as formações existentes a sua volta;

Tenho uma ideia de projecto em Cabo 
Verde. É útil formar-se em França?

Escolher um curso que realmente se adapte às suas necessidades e 

aos seus objetivos. 

Para defi nir bem suas necessidades, pode fazer, por exemplo, o que 

se chama de avaliação de competências. Existem outras variantes, 

tais como avaliação de carreira, balanco da reconversão, avaliação 

da orientação. A avaliação de competências está enquadrada pela 

lei de 1991. É o único registo de que o conteúdo está claramente 

defi nindo. Destina-se à construção de um projecto profi ssional 

«realista e exequível». Realista signifi ca que o projecto deve ter em 

conta as competências, os potenciais, as motivações do benifi ciário 

mas também seus constrangimentos físicos, geográfi cos ou fi nan-

ceiros. Exequível signifi ca que o projecto deve corresponder a reali-

dade do mercado.

 

As avaliações de competência permitem revisar o seu trabalho, o 

que sabe fazer, o que conhece, aquilo que gostaria de fazer no futuro 

(em Cabo Verde por exemplo) e descobrir que tipo de formação 

necessita (tema, lugar, custo, duração da formação). Se for assalariado 

(incluindo pessoas com contrato a termo, sobre certas condições), 

funcionário ou candidato a emprego, pode beneficiar de uma 

avaliação de competências. Pode ser fi nanciado pelo empregador, 

pelo Centro de Emprego ou por si mesmo.

A avaliação de competências pode ser realizada durante ou fora 

do seu horário de trabalho. Para um assalariado, a avaliação de

competências pode ser realizada no quadro de um plano de formação

da empresa ou no quadro de uma licença específi ca com uma 

duração máxima de 24 horas (para os funcionários que possuem 

pelo menos cinco anos de actividade profi ssional, dos quais 12 meses 

na empresa).

Se exerce uma profissão liberal ou se é gerente de uma SARL 

(Sociedade Anónima de Responsabilidade Limitada), empresário, 

trabalhador independente, artesão ou agricultor, tem direito a 

formação contínua, incluindo o fi nanciamento de uma avaliação 

competências. Para isso, informe-se junto do Fonds d´Assurance 

3.1
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Formation (Fundo de Segurança de Formação) a que pertence9.

Aviso! A pessoa que lhe auxilia nesta actividade (conjugue, associado, etc.) 

pode, ela também, aproveitar das formações propostas pela sua FAF.

Uma vez que já tem bem defi nido todos estes elementos, pode 

procurar as formações que lhe convém. 

Se quiser obter mais informações sobre as organizações que oferecem 

avaliação de competências, pode contatar os centros interinstitucionais 

de avaliação de competências (CIBC)10. Existe pelo menos um centro 

por departamento.

Pode igualmente se aproximar do FONGECIF (no quadro de uma 

licença individual de formação), do Centro de Emprego (principal-

mente para os que procuram emprego) ou os sindicatos franceses. 

Os endereços e os números de telefone estão listados no fi m deste 

manual.

Atenção! É possível que os dispositivos referidos passem a funcionar 

no quadro da nova lei sobre a formação profi ssional11, que prevê a 

colocação de uma conta pessoal de formação a partir de 1 de Janeiro 

2015.

Em Franca, quem pode ajudar-nos na escolha da nossa 
formação?

Como nem sempre é fácil de se fazer, existem organismos que podem 

ajudar-lhe a determinar as suas necessidades de formação: deve 

escolher aquilo que corresponde a sua situação: 

9.    Para saber que organismo pode cuidar de você, pode consultar o site da inter-

net www.service-public.fr (rubricas Professionnels et entreprises > Ressources 

humaines > Action sociale > Formation > que dá assistência as formações dos 

trabalhadores independentes). 

10. www.cibc.net 

11.  Para consultar a lei sobre a formação profi ssional: http://www.legifrance.gouv.

fr/affi  chTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000028685180. 

Se está inscrito como candidato a emprego, deve falar com o seu 

conselheiro do Centro de Emprego;

Se está empregado, deve solicitar o parecer do representante de 

pessoal, do sindicato profi ssional ou do FONGECIF12;

Se é trabalhador interino, informa-se junto do Fonds d’Assurance 

Formation du Travail Temporaire (Fundo de Segurança de Formação 

do Trabalho Temporário) -FAFTT13;

Se tem entre 16 e 25 anos, deve ir ao encontro dos conselheiros da 

Missão local mais próximo. Se não sabe onde se encontram, pode 

informar-se na camara municipal ou consultar o anuário do site do 

Conselho Nacional das Missões Locais14.

Se for uma mulher, pode consultar o site Elles Entreprennent15, que alista 

vários dispositivos de formação disponíveis no seu departamento.

Se mora num bairro, o site Entreprises des Quartiers16 tem uma lista 

das estruturas a sua disposição e próximas de sua casa.

As Casas de Emprego, que dependem das coletividades, podem 

também lhe orientar a nível local.

Se é gerente de uma SARL ou empresário, informa-se junto do Fundo 

de Segurança a Formação a que pertence17. 

12.  Para mais informações sobre o Fongecif: www.fongecif.com e www.ser-

vice-public.fr, onglet « Formação - Trabalho».

13.  www.faftt.fr.

14.  http://www.cnml.gouv.fr/annuaire/

15.  www.ellesentreprennent.fr

16.  www.entreprisesdesquartiers.fr 

17.  Para saber que organismo pode lhe suportar, pode consultar o site internet 

www.service-public.fr (rúbrica s Professionnels et entreprises > Ressources hu-

maines > Action sociale > Formation > Prise en charge des formations des 

travailleurs indépendants).  
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Qualquer que seja a sua idade, situação ou o tipo de projecto que 

possui, entra em contacto com as associações de apoio na elaboração 

do projecto: se quer saber mais, procure na Parte 2 deste manual!

Por fi m, não se esqueça: para cada um, uma formação! Existe sempre 

uma formação apropriada, seja qual for a sua situação pessoal de 

base (tendo abandonado a escola cedo, dominando pouco o 

francês, com pouca ou sem experiencia profi ssional nenhuma...). 

Sobretudo porque é perfeitamente possível combinar vários tipos 

de formação: competências técnicas ou de gestão curso a distância 

ou alternada etc.

Se quiser obter informações sobre estas organizações em França, 

informações de contacto se encontram no fi m deste manual.

Para conhecer as diferentes formações que existem na sua região 

e saber onde encontrar um conselheiro, pode consultar o portal 

nacional da formação e de emprego, nomeadamente a rúbrica 

«S’orienter dans la formation»  (Se orientar na formação): www.orien-

tation-pour-tous.fr.

E se não tenho nenhuma ideia de criação de empresa?

Deseja montar um projecto em Cabo Verde, tornar-se um em-

preendedor, mas não possui uma ideia? Isto não é necessariamente 

um problema! Não acredite que somente as ideias revolucionárias 

levam a projectos bem-sucedidos!

Aqui estão algumas dicas da Agence pour la création d’entreprise 

(Agencia para a criação de empresa) - APCE e sua rúbrica «Trouver 

une idée de création d’entreprise (Encontre uma ideia de negócio)» 

para ajuda-lo18: 

Primeiro pense naquilo que sabe fazer e que gosta de fazer. Mas 

também naquilo que, sobretudo, não quer fazer.

Tenha um espírito crítico! Pergunte sobre a economia de Cabo Verde, 

refl ete sobre o que está faltando e o que poderá ser melhorado. 

Antecipa o que será Cabo Verde e o que procurarão os consumistas 

cabo-verdianos daqui alguns anos!

Quando for a Cabo Verde, poderá também 

identifi car um anúncio publicitário bem 

posicionado, num lugar de passagem 

frequente. Pergunte a si mesmo, que 

actividade em falta no bairo, poderia ser 

exercida ali.

Enquanto estiver na Franca, observa ao seu redor 

e veja o que funciona bem ali e que poderia 

funcionar em Cabo Verde.

Mantenha-se ao corrente de actualidade econó-

mica em Cabo Verde (veja também a parte 2 

deste Manual para conhecer os sectores). Visita os 

sites dedicados às tendências da nossa época no 

site da APCE. Em França, o APCE é referência na 

imprensa, a cada dia as ideias e tendências novas. 

Descubra-as consultando seu site.

Procuro uma formação em empreendedorismo?

Primeiro passo: aprender os conceitos base de criação e gestão de 

negócios em França

Se tem um projecto de criação de uma empresa, precisará de conhe-

cimentos em gestão, em contabilidade, etc. Em França, existe muitas 

formações de ajuda a criação e a gestão de empresa (para encontrá-

los, veja mais acima: os dois parágrafos anteriores e a lista dos 
18.  Para mais informações sobre este tema consulta o site de L’APCE e das Empre-

sas des Quartiers (rúbrica « Eu não tenho ideia»).

3.3
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contactos em anexo). Encontrará 

igualmente informações muito in-

teressantes e as fi chas práticas 

sobre o site da Agencia para a 

Criação de Empresa (APCE)19. 

A maior parte das informações 

propostas estão orientadas 

para a criação da empresa 

em França. No entanto, é 

fortemente aconselhado 

a participar porque existem 

as competências transversais, de 

metodologia sobre como aprender a 

elaborar um plano de negócios, que podem ser aprendidos em 

França e utilizados em Cabo Verde. 

Eis as principais organizações que podem ajudar-lhe durante esta 

primeira etapa:

19.  Para mais informações sobre este tema consulta o site de L’APCE e das Empresas 

des Quartiers (rúbrica « Eu não tenho ideia»).

20.  www.apce.com: Consulta nomeadamente o « Manual prático do criador », que 

recupera todas as  etapas da criação de empresa que são válidas por toda a  

parte e não somente em França. Este manual esta disponível na rubrica  Boîte 

à outils ». 

21.  www.bge.asso.fr 

22.  Para as informacoes mais detalhadas,  consulta o site de l’APCE (Rubrica Etapes 

de la création > 2 - Le projet personnel > Par qui se faire aider ?). 

23.  Segundo a defi nição da nova lei françesa sobre a economia social e solidária 
(maio de 2014), trata-se das empresas que procuram conciliar actividade 
económique e utilidade social. Ela reagrupa numerosas formas de actividades, 
como as empresas, as cooperativas, as associações, as sociedades de seguro 
ou as fundações. Ela concerne todos  os domínios da economia mas está par-
ticularmente presente na ação social, no setor fi nanceiro e  dos seguros, no 
ensino ou na saúde. Para mais informações, consulta o site do Ministério da 
Economia (www.economie.gouv.fr/economie-sociale-solidaire ).

24.  www.ellesentreprennent.fr

25.  www.actionelles.org ; www.infofemmes.com (Rúbrica  Emploi et création d’entreprise) ;

www.federationpionnieres.org ; www.forcefemmes.com ; racines-clefe.com ; 

26.  Para obter mais informações vá a agência de Centro de Emprego mais próxima 

ou no site (Rúbrica  Candidat / Je crée mon entreprise : www.pole-emploi.fr/

candidat/je-cree-mon-entreprise-@/index.jspz?id=77360 )

Pode também se dirigir à uma estrutura específi ca22: 

À natureza de seu projecto: por exemplo, se tem um projecto comer-

cial ou agrícola, a Camara de Comércio ou Agricultura poder-lhe-á 

ser útil ou se tem um projecto económico-social e solidário23, Pode 

se dirigir à Câmara Regional de Economia Social e Solidária (CRESS) 

mais próxima.

À sua pessoa : 

•  Se for uma mulher, pode consultar o site Elles Entreprennent24, que 

enumera vários dispositivos de formação disponíveis no seu depar-

tamento. Pode também contatar as redes nacionais de apoio as 

criações, tais como Action’Elles, os Centros de Informação sobre 

os Direitos das Mulheres e das Famílias (CIDFF), as estruturas regio-

nais Empreender no feminino, os clubes regionais Entreprenariat 

féminin da CGPME, Federação Pioneiras, Force Femmes ou Racines 

Cleff e25.

•  Se está a procura de emprego (mas também se é assalariado dese-

jando criar uma empresa, estudante...) e está inscrito no Centro 

de Emprego, pode benefi ciar do dispositivo CréaPass26. CréaPass 

As Boutiques de Gestion (Boutiques de Gestão) (BGE20) acompanham 

todos os organismos públicos e para todo o tipo de projecto durante a 

duração do ciclo do Projecto (sensibilização, diagnóstico das necessidades, 

acompanhamento pré-criação, captação de fi nanciamentos...). 

As Maisons de l’Emploi 21 (Casas de Emprego) é a resposta para as 

questões locais de emprego, de empresa e de formação profi ssional. 

Vá a Casa de Emprego mais próxima da sua morada para conhecer 

os recursos disponíveis para acompanhamento a criação de uma 

empresa!
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oferece uma gama de formações e acompanhamento personali-

zados (entrevistas aprofundados, formações coletivas...) em função 

de suas necessidades. Pode nomeadamente benefi ciar de ajudas 

financeiras, tais como Ajuda aos Desempregados Criadores ou 

Investidores (ACCRE).

Se habita numa área prioritária, o site Entreprises des Quartiers27 

enumera as estruturas à sua disposição e próximas de sua casa, 

como por exemplo, CitésLab28, que oferece apoio gratuito a todos 

os habitantes, especialmente na fase inicial (projectos embrionários), 

ou Planet Adam29, que acompanha gratuitamente os titulares de 

empresas e facilita o acesso as redes de fi nanciamento.

Segundo passo : Formar-se especifi camente para a criação de uma 

Empresa em Cabo Verde 

Enquanto estiver a se formar para a criação de empresa em geral 

ou após estas formações, pode também entrar em contacto com 

as associações que são especializadas na formação para a criação 

de empresa por um público migrante ou no estrangeiro. Se vive na 

França, pode entrar em contacto com as associações que oferecem 

formações específi cas para os emigrantes que querem empreender 

no país de origem: 

•  O Service International d’Appui au Développement (Serviço 

Internacional de Apoio ao desenvolvimento) - SIAD, com sede em 

Montreuil-sous-Bois e com um escritório em Toulouse, acompanha 

desde 1988 as iniciativas económicas em África, incluindo aquelas 

portadoras pelos migrantes africanos. Oferece um dispositivo de 

formação coletiva em matéria de elaboração de projecto e de um 

plano de negócio. O SIAD está aberto ao acolhi-

mento de todos os migrantes africanos, incluindo 

as pessoas originárias de Cabo Verde.

27. www.entreprisesdesquartiers.fr

28. www.citeslab.fr 

29.  Para saber se existe um Planet Adam no vosso bairo, consulta  a carta seguinte: 

www.planetfi nance-france.org/le-reseau/carte/ 

•  Para as mulheres emigrantes que desejam criar a sua empresa, 

o IRFED Europa é certamente a instituição a contatar! Instituto 

Internacional de Pesquisa e de Formação, Educação, Culturas e 

Desenvolvimento (IRFED Europa) está ao serviço das mulheres que 

desejam criar o seu próprio negócio, em particular no seu país de 

origem ou que tenha ligação com o mesmo. Oferece quatro tipos 

de formação em pequenos grupos por profi ssionais, de acordo 

com as necessidades de cada uma: 

« Da ideia ao projecto »: formação de um dia por semana que decorre 

durante seis semanas para amadurecer o seu plano de negócio 

(custo em 2014: 30 euros). 

« Criação de empresa»: formação « longa » (220 horas, ou 5 dias por 

semana durante 6 semanas) que permite elaborar um Projecto de 

criação de empresa sólido e aprofundado (custo em 2014 : 150 euros 

a pagar em várias vezes).

« Contabilidade e gestão fi nanceira»: para as mulheres desenvolverem 

o seu projecto empresarial, esta formação decorre durante 6 dias 

(repartidos por 10 dias) e permite a fi nalização do plano de negócios 

e angariação de fi nanciamentos (custo em 2014: 100 euros).

« Créa + »: destinadas as mulheres que já iniciaram os seus negócios, 

a formação recai sobre temas específi cos.

O IRFED organiza também actividades sociais, como jantares, e um 

Club des Créatrices (Clube das Criações) para reforçar a rede 

das mulheres migrantes empreendedoras. Outras formações estão 

igualmente em processo de implementação, como formação sobre 

a publicidade na Internet. Portanto, consulte o seu site para conhecer 

a data da próxima reunião de informação! 

Encontrará os endereços e os números de telefone do SIAD e do 

IFRED Europa no fi m deste manual, na parte « Formar-se em França 

(formações específi cas, adaptadas aos projectos dos migrantes)».

1. 

2. 

3. 

4. 
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Quem pode apoiar-lhe na elaboração 
do seu projecto? 
 

As associações de apoio à elaboração de 
projectos na França  

Na França, há já algum tempo, que 

existem associações especializadas 

no acompanhamento dos emigrantes 

promotores de projectos. Não hesite 

em contactá-las. Poderão ser-lhe muito 

úteis ! Elas podem falar consigo do seu 

projecto, ajudar-lhe a defi ni-lo pormeno-

rizadamente, partilhar consigo contactos 

de associações em Cabo Verde ou de Ca-

bo-Verdianos em França que vêm da mesma região que você, acom-

panhar -lhe na implementação de seu projecto, orientar-lhe junto 

das estruturas ajustadas às suas necessidades, ajudar-lhe na procura 

de fi nanciamentos e ainda propor-lhe formações específi cas (como 

explicado no parágrafo da 1ª parte : Formação específi ca na criação 

de empresa no estrangeiro). 

O acompanhamento é sempre realizado por pessoas de origem 

africana que tenham estudado em França ou tenham levado a cabo 

um projecto de investimento em África.

A maior parte dessas associações trabalha com a seguinte 

metodologia :

Numa primeira fase temos o primeiro contacto e diagnóstico: isso 

permite determinar, com toda a confi dencialidade, o estado de 

avanço do projecto, assim como as necessidades do seu promotor 

ou mentor.

De seguida, temos a fase de acompanhamento e concretização do 

projecto, nomeadamente o estudo de viabilidade e a elaboração do 

plano de negócios: essa fase, que poderá ser mais ou menos longa, 

visa ajudar-lhe a colocar a si próprio questões pertinentes, a procurar 

as informações e a recolher os dados necessários para a elaboração 

de um dossier sólido para a constituição de uma empresa em Cabo 

Verde.

E por último a fase de orientação para a procura de garantias e/ou 

de fi nanciamentos: essa fase permite a fi nalização dos documentos 

fi nanceiros necessários para a obtenção de fi nanciamentos, quer 

através da implementação com uma relação direta com os par-

ceiros (tais como a COFIDES Nord-Sud30, a Fundação ENTHIC31 ou 

Empreendedores em África pelos projectos técnicos). Atenção ! É 

sempre o promotor do projecto que defende o seu dossier sozinho 

junto dos bancos.

Para a maioria das associações, existe uma característica permanente: 

o networking. É fundamental que os promotores de projectos 

estejam em contacto permanente com outras pessoas que já 

viveram a mesma experiência de modo a trocarem opiniões sobre as 

difi culdades sentidas e as soluções encontradas e não fi car só mas 

sim trocar ideias com outras pessoas, fazendo face ou tendo feito 

face às difi culdades similares. Neste sentido, o SIAD organiza ateliers 

« Cré’Afrique » de trocas e partilhas de experiências entre promotores 

de projectos e consultores voluntários que acompanham promo-

tores, uma vez a cada dois meses na região parisiense. A questão de 

networking pode também ser organizada pela própria comunidade 

cabo-verdiana, por exemplo o Clube de Negócios cabo-verdiano: 

através da criação de uma página nas redes sociais para troca/partilha

de informações entre empreendedores cabo-verdianos na França.

Um outro mecanismo habitualmente praticado (por exemplo, pelo 

Serviço Internacional de Apoio ao Desenvolvimento (SIAD), pelas 

Iniciativas Económicas dos Migrantes (IEM) ou pela “Enda Europa” 

para as mulheres é através do dispositivo « Minha prima e eu») que 

provou que sua efi ciência é a constituição de binómios: uma pessoa 

30.  Criado em 1995 pelas associações Povos Solidários e Terra dos Homens Franca, 

a Cofi des Norte-Sul é uma sociedade de depósito bancário que se porte 

garante de pequenos empreendedores nos países do Sul 

31.  Fundação criada sob a égide da Fundação de Franca.

a. 
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que tem um projecto de criação de empresa no seu país de origem 

e uma pessoa que já criou o seu próprio projecto. Estes binómios 

constituem-se sempre em função do setor económico no qual as 

duas pessoas exercem.

Estas associações apoiam gratuitamente (salvo prestações particu-

lares) e estão abertas a todos os migrantes e emigrantes, indepen-

dentemente da sua situação em França e do tipo de projecto que 

pretende implementar. Mas, elas trabalham em rede (isto quer dizer 

que elas estão em contacto umas com as outras) e irão orientar-lhe 

efi cazmente em função das suas necessidades.

Eis, alguns fatores de sucesso destas associações  :

Amadureça o seu projecto com apoio: mais vale não lançar o seu 

projecto do que lançar-se num projecto inviável! É uma perda de 

tempo, de energia e de dinheiro. Se um projecto não funcionou 

antes, é importante analisar friamente as razões deste insucesso.

Faça o seu estudo de viabilidade você mesmo ou associe-se a espe-

cialistas no assunto: Existem gabinetes de consultoria que podem 

encarregar-se de realizar o estudo de viabilidade e da recolha de 

dados em Cabo Verde para si. Caso prefi ra escolher a opção que lhe 

garanta algum conhecimento opte por ir você mesmo às reuniões 

com os seus fornecedores e/ou às instituições públicas cabo-verdia-

nas e locais. É você e só você que defenderá seu dossier frente a 

um parceiro e fará a gestão futura da sua 

empresa, portanto este estudo deve ser 

seu e deve o conhecer de cor!Lembra-se 

que será apenas você que irá defender 

sozinho o seu dossier junto a um possível 

parceiro/sócio e de seguida gerirá a sua 

empresa. Portanto, este estudo deve ser 

seu e você deve conhecê-lo muito bem!

Caso o seu projecto seja de cariz social e solidário numa comuni-

dade específi ca em Cabo Verde certifi que-se através da realização 

de reuniões, assinatura de protocolos etc. se as autoridades locais, a 

sociedade civil e outros estão engajados no seu projecto. (por exemplo, 

organizando reuniões preparatórias, obtendo os documentos assi-

nados pelas autoridades locais, etc.). 

Já em Cabo Verde, analise se o seu projecto adequa-se à realidade 

cabo-verdiana. Uma vez que, entre o tempo de elaboração/ recolha 

das primeiras informações para o seu projecto e o seu regresso 

efetivamente, haja necessidade de rever e /ou mesmo de actualizar 

o seu estudo de viabilidade. 

Distinga as suas competências profi ssionais das competências de 

um empreendedor e adquira formação sobre como Gerir uma 

Empresa. O facto de ser um excelente informático não garante que 

possa ser um bom gestor de uma empresa de informática. 

Procure parceria técnica e fi nanceira de excelência em Cabo Verde. 

Esta, através dos seus excelentes conhecimentos e competências 

disponibilizar-lhe-á o acompanhamento necessário ao longo da sua 

estadia. 

Prepare-se e esteja consciente que a criação de um projecto acarreta 

muitas surpresas (principalmente que os lucros podem ser baixos) 

mas, tenha sempre em mente que, a aventura vale a pena! De um 

modo geral, os três primeiros anos de vida de uma empresa são os 

mais arriscados. Portanto, esteja atento!

Seja paciente! E muito exigente, no entanto aprende a ultrapassar 

eventuais falta de rigor dos seus parceiros encorajando-se, sempre. Previsão

Financiando

Calendário

Procuras

Contatos

€

Trabalhando 
tempo

Mercado

Formação

Sucesso

Idéias

Imaginação

Motivação

Recursos

Solução

Visão
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Separe claramente o dinheiro da empresa do da sua carteira! Tendo 

regressado recentemente com certeza muitos amigos e familiares 

solicitar-lhe-ão apoio fi nanceiro. Por isso seja responsável! Pode 

prevenir-se atribuindo a si mesmo um salário. Sendo esta a sua fonte 

de rendimento deverá geri-lo da melhor forma evitando subtrair 

valores extra da sua empresa. 

Disponha de recursos fi nanceiros próprios. Poderá também ser-lhe 

útil ter algum bem em Cabo Verde que poderá servir de garantia às 

instituições bancárias locais caso pretenda solicitar um empréstimo. 

Mas, atenção, a garantia que o projecto vai funcionar depende da 

boa conjugação de vários fatores, nomeadamente, aliar os recursos 

fi nanceiros e as suas competências a um projecto viável e estrategi-

camente bem pensado. 

Caso se sinta mais à vontade a falar em português, a associação 

Africum Vitae dispõe de um acompanhamento para lusófonos à 

distância ou in situ (a associação está sediada em Marseille). 

Para mais informações sobre todos aqueles que podem apoiar-lhe 

na implementação e acompanhamento do seu negócio em Cabo 

Verde, consulte a informação sobre « Apoio à elaboração e acom-

panhamento de projectos que encontra-se fi m deste manual. 

Caso esteja à procura de ideias, consulte o site Histórias de Em-

preendedores - www.histoiresdentrepreneurs.org. Aqui encontrará 

todas as informações relacionadas com os promotores dos projec-

tos: Seus perfi s, sua formação inicial, o nascimento da sua ideia, as 

formações complementares por eles realizadas e o local de realiza-

ção das mesmas, as estruturam que os acompanharam na elabo-

ração do seu projecto, os tipos de fi nanciamento obtido, etc. Inde-

pendentemente de serem projectos criados e implementados fora 

de Cabo Verde, este conjunto de informações podem dar-lhe muitas 

ideias e pistas, então pensa em analisá-las, especialmente para que 

conste no site a história de um de vocês para complementar a da 

criativa Ludovina!32

As ajudas a reinserção de OFII 
concernente a criação de empresa.

Se é Cabo-verdiano (a) e deseja reinstalar 

em Cabo Verde afi m de ali desenvolver um 

projecto económico, que tem, o OFII pode 

ajudá-lo no seu projecto.

É titular de um título de estadia ou de uma carta «jovem profi ssional» 

e reside em França desde mais ou menos dois anos. 

Dispõe de uma carta «competências e talentos». 

Regressa a Cabo Verde depois de pelo menos seis meses, estando a 

residir há pelo menos dois anos em França. 

É elegível a um programa de ajuda ao regresso implementado pela 

OFII. 

O OFII pode propor-lhe, sobre certas condições, uma ajuda de fi nan-

ciamento do seu projecto e organizar seu regresso a Cabo Verde.

Em França, OFII:

Verifi ca sua elegibilidade ao programa de ajuda a reinserção económica.

Segundo sua situação individual:

Organiza seu regresso a Cabo Verde (reserva e preço de seus bilhetes 

de transporte...). 

Quem vai-lhe custear o regresso.

Em Cabo Verde, o OFII, segundo suas necessidades específi cas:

Informa sobre as ajudas de OFII as quais pode pretender.

32.  www.histoiresdentrepreneurs.org

Manual de reintegração socioprofi ssional para os Cabo-Verdianos de França52 Manual de reintegração socioprofi ssional para os Cabo-Verdianos de França 53U
M

 R
ET

O
RN

O
 D

E 
SU

C
ES

SO
 É

 A
N

TE
S 

D
E 

TU
D

O
 U

M
 R

ET
O

RN
O

 B
EM

 P
RE

PA
RA

D
O

! U
M

 RETO
RN

O
 D

E SU
C

ESSO
 É AN

TES D
E TU

D
O

 U
M

 RETO
RN

O
 BEM

 PREPARAD
O

! 

b. 



Indica um parceiro local de OFII na Praia para a montagem de seu 

projecto;

Acompanha na preparação de seu projecto;

Atribui uma ajuda fi nanceira proporcional ao seu investimento e ao 

número de empregos criados.

Para ter as coordenadas de OFII em França e em Cabo Verde, verifi que 

rapidamente no fi m deste manual, nas partes «Apoio a montagem 

de projectos, acompanhamento» e «Encontrar os fi nanciamentos».

Como fi nanciar nosso projecto?

De quanto dinheiro preciso para o nosso projecto ?

Uma vez que tem uma ideia de empresa, seu mercado, seu lugar de 

implementação e seu status, é preciso calcular agora o custo do seu 

projecto. 

Primeiramente, é preciso saber quanto 

dinheiro terá necessidade. Deve por-

tanto calcular quanto vai-lhe custar 

o seu projecto, realizando seu plano 

de negócios e adicionando vários 

montantes: principalmente, o para 

investimento (compra de terreno, 

compra de material, construção 

de imóvel, etc.) e aqueles para o 

funcionamento do seu projecto 

(aluguer de carros, compra de ma-

térias-primas, água e eletricidade, salários, etc.). 

Todo este dinheiro deverá ser depositado antes que a 

empresa comece a funcionar e, portanto antes que comece a 

ganhar dinheiro. 

 

Deve também calcular suas economias: Quanto dinheiro tem pou-

pado? Enviou dinheiro para Cabo Verde? Dispõe de dinheiro des-

tinado para o seu projecto numa conta bancária em França e em 

Cabo Verde? A poupança inclui o dinheiro e os bens (ou seja os 

objetos de valor: jóias, carro, casa, vacas, estoque de arroz, etc.) que 

reservou para utilizá-los no futuro. Portanto, poupe quando optar 

por não gastar seu dinheiro imediatamente e esperar por um outro 

momento. Pode, por exemplo, utilizar as suas economias em caso de 

emergência (doença, más colheitas…) ou para um projecto.  

Faça agora uma comparação entre o dinheiro que necessita para 

implementar o seu projecto e o dinheiro que tem poupado. Nota-se 

alguma diferença? O dinheiro que tem é sufi ciente para começar 

seu projecto ou precisa de mais dinheiro? 

Se tiver dinheiro sufi ciente, pode desenvolver o seu negócio. Caso 

contrário, se precisar de mais dinheiro que as economias que possui, 

precisa encontrar um fi nanciamento. 

Atenção! Mesmo se tiver uma ideia muito boa de negócio, não é 

prudente investir todas as suas economias no seu projecto. Caso a 

sua empresa não der certo, precisa ter uma poupança de precaução 
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disponível a todo o momento em caso de problema (doença morte, 

catástrofes naturais, etc.). 

Por fi m, não se esqueça que, provavelmente, deverá esperar alguns 

meses ou anos antes que o seu projecto começe a ter rendimentos. 

Prevê portanto desde agora uma certa quantia que lhe permitirá viver 

em Cabo Verde sem contar com estes rendimentos!

Não temos dinheiro sufi ciente para arrancar o nosso projecto. 
Que devemos fazer?

Se não tem dinheiro sufi ciente, pode procurar junto de: 

•  Sua família ou seus amigos, 

•  Sua comunidade,  

•  Seus associados: pode propor sua ideia de empresa a uma ou várias 

outras pessoas. 

Pode também decidir fi car a trabalhar em França, o tempo de poder 

economizar para seu projecto em Cabo Verde.

Pode também obter um crédito para completar suas economias e 

lançar seu projecto. 

O que é um crédito?33 

É o empréstimo de uma quantia de dinheiro, concedido por uma 

instituição fi nanceira ou um banco a um cliente. O montante é de-

terminado com antecedência e pago em várias prestações (todos os 

meses, por exemplo), ao longo de um período de (cinco anos, por 

exemplo) e uma taxa de juros defi nida no momento da aplicação. A 

taxa anual efectiva global (TAEG) é o preço que o banco cobra para 

emprestar-lhe dinheiro. É o único elemento que lhe permite com-

33.  Se está interessado por este tema, os instrumentos da educação fi nanceira 

para os migrantes e sua família estão disponíveis junto do FORIM. Informa-se!

parar realmente o custo de vários créditos (em França, a instituição 

fi nanceira tem a obrigação de informar-lhe).

Quem pode dar-me um empréstimo?

Pode solicitar um crédito a: 

•  Bancos, 

•  Organismos públicos,

•  Instituições de micro-finança (associações de poupança e de 

crédito…). 

Dependendo da quantidade de dinheiro que precisa, poderá ir para 

uma instituição de micro-fi nanças. 

 

Actualmente, não existe nenhum banco para os particulares que 

esteja simultaneamente em Cabo Verde e França. No entanto, pode 

ser possível que um banco na França, com base no vosso histórico 

bancário, possa garantir um empréstimo junto a um banco cabo-

verdiano (quando existe uma parceria entre estes dois bando do 

tipos correspondentes bancários)

O que é a micro fi nanças ?

São dispositivos fi nanceiros que permitem oferecer créditos muito 

pequenos (micro crédito) às pessoas para os ajudar a administrar as 

actividades produtivas ou geradoras de rendimento permitindo-lhes 

assim expandir os seus negócios.

Certamente existem instituições de micro fi nanças em sua região de 

origem. Certifi que-se junto das mesmas para conhecer seus produtos 

fi nanceiros e suas condições de empréstimo (analise muito aten-

tamente a taxa de juros e o número de anos durante o qual deve 

pagar). Compara e escolha o que é mais adequado para si. Deve de 

seguida defender seu dossier para que o banco ou a instituição de 

micro fi nanças tenha confi ança em si e dê-lhe crédito.  
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Atenção! Esteja ciente de que muitas vezes os bancos só te darão 

um empréstimo se tiver algum dinheiro para investir no seu pro-

jecto. Estas poupanças, ou outros ativos serão a garantia do banco, 

ou seja, se não pode pagar o seu empréstimo, o banco poderá tomar 

o dinheiro para pagar o empréstimo. 

O que é um investimento?

Investir, quer dizer não gastar seu dinheiro para o consumo mas 

gastá-lo numa actividade que vai trazer-lhe mais dinheiro no futuro. 

Quer dizer que escolhe não gastar seu dinheiro para comprar 

alimento ou roupas, mas gastá-lo de forma diferente: por exemplo, 

comprar as cabras para revendê-los depois, abrir uma loja, comprar 

equipamentos para melhor trabalhar nos seus campos, educar seus 

fi lhos…  

Seu projecto de empresa ou de cooperativa é um investimento. 

Pode apenas levantar o dinheiro para o seu negócio através de inves-

tidores, ou seja, uma pessoa ou empresa que fornece o capital para 

um negócio (geralmente em troca de propriedade de uma parte do 

negócio). É a função de dispositivos como o FADEV ou Investidores 

& Parceiros.

O FADEV é um dispositivo des-

tinado às PME africanas (em 

geral, tem mais de dois anos de 

existência) e que intervém prin-

cipalmente com os parceiros lo-

cais. Geralmente, o dinheiro em-

prestado se situa entre 10.000 e 

60.000 euros. O FADEV actual-

mente suporta cerca de 20 pe-

quenas empresas africanas com 

um forte impacto social. O risco 

destes investimentos é controla-

do porque o FADEV investe nas 

empresas solidamente implan-

tadas, que desejam desenvolver-se. Isso é mais que um credor ; tor-

na-se um verdadeiro parceiro ativo ao lado dos empresários (poder 

de participação ao capital da empresa entre 5 e 30%). Estas empre-

sas benefi ciam igualmente de um suporte técnico através o ONG 

Tech-Dev. Para mais informações, consulta seu site : www.fadev.fr. 

O que é o fi nanciamento participativo (também chamado Crowd-

funding, «fi nanciamento púbico» em inglês)?

Este reagrupa as ferramentas e métodos fi nanceiros que fazem apelo 

a um grande número de pessoas para fi nanciar um projecto, nomea-

damente graças à internet e às redes sociais. Pode tratar-se de 

angariação de fundos, de investimentos de capital ou de empréstimos 

entre particulares.

Pode benefi ciar de fi nanciamentos inscrevendo o seu projecto no 

site de crowdfunding. Existem muitos em França, tais como Kisskiss-

bangbang, MyMajorCompany, Spear etc. Concernente ao fi nancia-

mento de empresas em Africa, podemos assinalar: 

Babyloan: dispositivo da etiqueta Finansol que permite realizar os 

micro-empréstimos solidários. Babyloan permite fazer empréstimos 

às instituições de micro-fi nanças nos países em desenvolvimento, 

que elas mesmas acompanham e aos pequenos empreendedores. 

Para obter mais informações, dirija-se ao site: www.babyloan.org 

Encontrará na parte Cabo Verde os mecanismos de 

fi nanciamento existentes em Cabo Verde.

Se quer ter mais informações sobre estes mecanismos, 

consulta suas páginas na Internet!

Quero investir no desenvolvimento local 
da minha comunidade de origem. Como 
preparar meu projecto ?
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Em primeiro lugar, e preciso conhecer bem as necessidades, e 

fazer contacto com as pessoas certas!

Pode ter o desejo de participar no desenvolvimento local de sua 

região de origem ou de sua comunidade de origem. Novamente, 

você pode ser auxiliado, especialmente fi nanceiramente e tecnica-

mente, no seu projecto. Estes projectos, para a melhoria das condi-

ções de vida da sua comunidade de origem, podem ser realizados 

em diferentes áreas dependendo das necessidades do seu bairro ou 

sua cidade: escolas, centros de formação profi ssional, saúde, água 

potável e saneamento, rodovias e estradas, eletricidade, centros 

comunitários…

Para conhecer bem as necessidades de sua comunidade de origem, 

é importante entrar em contacto com sua família e comunidade, 

mas também com os eleitos da sua locais e ter em conta a planifi -

cação local. Também é necessário colocar-se em contacto com os 

serviços descentralizados do Estado, em função do seu futuro setor 

de investimento.

Atenção! Se você não informar as autoridades responsáveis, o pro-

jecto não pode ser usado para qualquer coisa! Por exemplo, se você 

construir um centro de saúde sem informar o Ministério da Saúde, o 

centro estará vazio: não haverá nem médico e nem enfermeiro.

Para os projectos sociais e de desenvolvimento, também pode ser 

útil organizar, em parceria com outros migrantes provenientes da 

mesma localidade. Desta forma, cada um pode trazer suas ideias e 

suas poupanças para um projecto mais ambicioso.

Você também pode entrar em contacto com a Embaixada da França 

em Cabo Verde e do Departamento Económico da Embaixada da 

França em Dakar, que tem jurisdição sobre Cabo Verde.

Se estiver em França, não hesite em contatar as associações de 

Cabo-Verdianos em França ou ainda as associações de apoio na 

elaboração do projecto: elas poderão pôr-lhe em contacto com as 

associações locais ou de Cabo-Verdianos radicados em França e 

provenientes da mesma ilha que você! Os endereços e os números 

de telefone estão no fi m deste manual.

Em seguida, você pode usar as associações para ajudar no projecto

 

Una vez que conhece bem as necessidades e que sabe exatamente 

qual a área que deseja intervir, pode entrar em contacto com as as-

sociações de apoio na elaboração do projecto, para analisar com 

elas, a viabilidade de seu projecto e defi nir quanto dinheiro vai ter 

necessidade para o implementar. Além disso, elas poderão lhe forne-

cer muitos contactos locais, que lhe serão muito úteis.

Nao tenho muito dinheiro para o meu 
projecto, existem fi nanciamentos?

O que é a cooperação descentralizada francesa ?

Cooperação descentralizada são as ações de coope-

ração levadas a cabo pelas autoridades locais franceses (como câma-

ras, regiões ou departamentos). Isto quer dizer que as autoridades lo-

cais podem fi nanciar projectos de desenvolvimento em Cabo Verde: 

construção de escolas, de posto de saúde ou de maternidade, de 

cisternas, etc. Vá à Câmara do local onde você mora e pergunta se 

ela fi nancia associações de emigrantes e os projectos de desenvol-

vimento em Cabo Verde. Se possível, você deve sem dúvida apre-

sentar seu projecto: é preciso explicar o que você e sua associação 

de emigrantes, pretendem fazer em Cabo Verde, por que quer fazer, 

quanto custa o seu projecto, etc. 

Se você quiser mais informações sobre este assunto e saber 

em que autarquias locais investir, onde e que tipo de projectos, 

consulte os sites da cooperação descentralizada francesa (www.

cites-unies-france.org) ou o Departamento Assuntos Exteriores 

Francês (www.diplomatie.gouv.fr em «cooperação descentra-

lizada»). Pergunte a sua comunidade em Cabo Verde se ela tem 

parceiros da cooperação descentralizada presentes em Cabo 

Verde (não apenas os franceses: pode-se tratar de Portugueses, 
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de Espanhois, etc... Para conhecer as cidades geminadas, pode 

consultar também o website da Associação Francesa dos Municí-

pios e Regiões de Europa (AFCCRE)34. Não hesite em contatar à 

Embaixada da França em Cabo Verde para ter uma lista actualizada 

de cidades geminadas existentes.

Algumas autoridades locais francesas têm implementado os meca-

nismos de suporte exclusivamente dedicados aos emigrantes35. 

Desde 2006, a cidade de Paris desenvolveu para os emigrantes 

parisienses un « Label Paris Co-desenvolvimento Sul»;

O departamento das Yvelines apoia as iniciativas de solidariedade 

international desenvolvidas pela association yvelinoises - migrações 

através de um convite a apresentação de propostas «Solidariedade 

Migrantes »; 

A Régião Ile de França implementou em 2011 um dispositivo cha-

mado «Codesenvolvimento decentralizado» para apoiar as ações 

das organizações franciliennes de migrantes junto as regiões com as 

quais o conselho regional copera.

Ponha-se em contacto com as associações cabo-verdianas em França.

O apoio de fundações e associações francesas

Se pertence a uma associação de cidadãos cabo-verdianos, pode 

obter junto de fundações empresariais ou de associações francesas 

um apoio técnico, institucional e fi nanceiro na montagem, fi nancia-

mento e na implementação de seus projectos de desenvolvimento 

para a sua área origem36. Pensa nisso!

34.  www.afccre.org, onglet « Nos membres », depois « Anuário das cidades 

geminadas».

35.  Tirés de la « Lettre d’information du PAISD » Avril 2011, Trimestriel d’information 

du Programme d’Appui aux Initiatives de Solidarité pour le Développement.

36.  Idem.

Alguns exemplos:

A fundação «Véolia » apoia projectos levados a cabo 

pelos funcionários do grupo;

O GRDR, ONG de referência em matéria de acompan-

hamento das iniciativas dos emigrantes (principal-

mente em alguns países do Oeste Africano); 

Eletricistas Sem Fronteiras apoia as associações de 

acesso às infraestruturas de energia no meio rural ;

Associação AFTAM apoia os projectos de desen-

volvimento levados a cabo pelos emigrantes que 

vivem em suas casas;

Associação Via le Monde apoia os cidadãos residentes 

em Seine Saint Denis ;

Associação AGIR presta apoio técnico as associações 

de migrantes na montagem do projecto e pesquisa 

de fundos ;

Engenheiros Sem Fronteiras apoiam projectos que 

integram uma componente tecnológica.

Existem numerosas oportunidades em França para que suas iniciativas 

de desenvolvimento sejam apoiadas. 

Multiplica os contactos e os passos!
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Queremos trazer bens e dinheiro para Cabo Verde: 
o que devemos fazer 

Enviar as mercadorias

A Lei cabo-verdiana autoriza 

seus cidadãos residentes no 

estrangeiro à levar com eles 

logo no seu retorno defi ni-

tivo para o seu país, todos 

os seus pertences adquiridos durante a sua estadia no estrangeiro 

que inclui eletrodomésticos (incluindo taxas), à exceção de mate-

riais de construção. Para mais informações, contata o escritório da 

alfândega cabo-verdiana (tel. : +238 261 77 58 Direção geral da 

alfandega cabo-verdiana, tel. : +238 263 44 29 Alfandega da Praia, 

e-mail: acv@mfalf.gov.cv, www.alfandegas.cv) ou Embaixada da 

República de Cabo Verde em França.

Vai precisar entrar em contacto com a Embaixada da República de 

Cabo Verde em França, para benefi ciar da isenção de entrada sobre 

os direitos de propriedade a enviar para Cabo Verde.

Não hesite em contactá-los rapidamente, a fi m de obter informa-

ções sobre os procedimentos a efetuar para obtenção do estatuto 

de Não-Residente Regressado Defi nitivamente (NRRD) que concede 

a isenção.

  

A Alfândega francesa aconselha às pessoas que têm um grande 

número de pertences para transportar (eletrodomésticos, veículos, 

etc.) a abterem assistencia de uma agência aduaneira (certifi que no 

anuário, an internet ou no aeroporto) a fi m de fazer uma lista desses 

objetos.
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Como transferir material com propósito não-comercial ?

Atenção! Antes de transportar o equipamento, verifi que se ele é adequado para o seu país e 
que as peças de reposição estão disponíveis a um custo razoável em Cabo Verde. 

Para as associações, a legislação aduaneira não é a mesma que para as empresas. Informa-se 
das condições aduaneiras, dependendo do tipo de mercadoria, em França e em Cabo Verde 
e os passos a tomar para poder importar legalmente e evitar problemas aquando do 
levantamento das mercadorias. Em França, contata Infos Douane Service au 0811 20 44 44 e 
procure os serviços aduaneiros que estão presentes em cada região para conhecer as medidas 
legais de exportação (montante das taxas de saída, mercadorias autorizadas…). 

Em Cabo Verde, dirija-se ao Ministério das Comunidades que informar-lhe-á e por-lhe-á em 
contacto com a Alfandega. Para mais informações sobre este assunto, pode contatar 
diretamente as Alfandegas Cabo-verdianas. Detalhes do contacto estão no fi m deste manual. 

Enviar dinheiro ao país 

Pode enviar dinheiro para o seu país de origem de muitas maneiras diferentes (transferência 
internacional através do seu banco, transferência com o seu cartão de crédito na Inter-
net, transferência de pessoas por instituições especializadas ou com operadores de telefonia 
móvel...). Próximo da sua família em Cabo Verde, existem bancos e instituições de micro-fi nanças 
que podem receber suas transferências. Informa-se sobre as modalidades existentes (que evo-
luem rapidamente, especialmente no que se refere aos serviços bancários por telefone móvel). 

Compara as vantagens e desvantagens de cada operador tendo em conta, por exemplo, 
os seguintes critérios: o custo do envio segundo o montante enviado, a taxa de câmbio 
euro-escudo cabo-verdiano, atraso, os pontos de receção os mais próximos de sua família em 
Cabo Verde, etc. Selecione o operador mais interessante para si e para a sua família. 

Selecione a modalidade de transferência em função da sua situação e a da pessoa a quem 
enviar e selecione o operador de transferência (custo do envio, taxa de cambio, custo de 
recebimento, de proximidade geográfi ca...) que permite-lhe tomar decisão que melhor se 
adapta as nossas necessidades. 

Lembre-se que pode ser benéfi co abrir uma conta bancaria em Cabo Verde para si ou para os 
seus familiares se transfere dinheiro regularmente para lá. Na verdade, se tem projectos, pode 
fazer a transferência para uma conta poupança que poder-lhe-à trazer juros. Se um membro de 
sua família tem acesso à conta, este pode ser menos tentado a gastar o dinheiro se eeste estiver 
numa conta poupança. Se a conta poupança aberta na sua região de origem está em seu nome, 
quando regressar poderá ter um capital para iniciar uma empresa. 

Tem também acesso a outros produtos fi nanceiros oferecidos pelo banco como contas poupança, 
os empréstimos, talões de cheque, cartões de dinheiro, etc. Os custos de transação podem ser 
mais baratos estabelecendo uma transferência regular e prevista com antecedência. Pode 
receber extratos bancários com todas as suas transações, incluindo depósitos, as transferências, 
retiradas e o saldo da conta. Isto pode ajudá-lo a gerir o seu dinheiro enquanto trabalha no 
estrangeiro.

De modo geral, os bancos cabo-verdianos oferecem produtos e serviços específi cos para os 
emigrantes. Informa-se, pode ser atraente. 

Finalmente, não se esquece! Depositar uma parte de suas economias em Cabo Verde ajuda 
Cabo Verde a se desenvolver! Isso permite aos bancos fi nanciar a economia do país.

Quadro 8 Quadro 9  

Quanto dinheiro é que podemos levar para Cabo Verde? 

Depende do tempo que passou no estrangeiro, portanto, do seu 

status.

 

Atenção! Antes de deixar a França com 

o dinheiro, é preciso também verifi car se 

você está em dia com a lei francesa. Por 

exemplo, se você planeja levar dinheiro 

(dinheiro ou cheque) ou valores mobiliários 

em montante igual ou superior a € 10.000, 

você deve informar a alfândega francesa. Todas 

as informações e contactos estão no site: 

www.douane.gouv.fr.

Se quer enviar dinheiro para Cabo Verde, consulta o quadro 

abaixo!
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Para permitir-lhe comparar mais facilmente o custo das transferências monetárias de 
França, a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) desenvolveu um site com este 
propósito: www.envoidargent.fr. 

Basta escolher “Cabo Verde” como o país para o qual deseja enviar o dinheiro, a 
quantia que você deseja enviar e que tipo de operação que deseja (para uma conta, 
em dinheiro ou de outra forma). A partir desta informação, o site indica o custo total 
nos diferentes bancos e organismos especializados. É muito prático e muito fácil de 
usar, usufrua!

Qualquer estrangeiro que permanece na França pode abrir uma conta bancária. Procure os 
bancos para saber quais os documentos que deve apresentar para abrir uma conta em França 
(por exemplo, passaporte ou certifi cado de não-residência). Note-se que o direito à conta 
aplica-se tanto à conta privada como à conta de negócios. Quando abre uma conta através dos 
procedimentos de lei para a conta, os serviços bancários básicos são gratuitos.

Alguns dos grandes bancos franceses oferecem produtos fi nanceiros destinados aos seus 
clientes emigrantes. Estes produtos permitem, por exemplo, enviar gratuitamente e rapida-
mente uma certa quantia por mês ao país de origem. Outros bancos permitem-lhe enviar 
dinheiro de uma conta em França e a sua família recebe em notas (sua família não precisa ter 
uma conta em Cabo Verde). 

Alguns bancos oferecem-lhe contas de poupança para a construção de uma casa. Outros 
asseguram-lhe a transladação do corpo em caso de mortes no estrangeiro. Informa-se para 
encontar o banco e a solução mais adequada às suas necessidades enquanto pessoa vivendo 
fora de Cabo Verde. 

Se precisar de conselhos, pode também se informar junto das associações Cabo-verdianas 
em França: os endereços e os números de telefone estão no fi m deste manual.

Se este assunto lhe interessa, uma vez que a comunidade cabo-verdiana será organizada 
em federação e assim poderá aderir ao FORIM, existem as formações em educação 
fi nanceira específi cas para os emigrantes que vivem em França para saber mais e 
melhor sobre gerir seu dinheiro! Para mais informações, consulta o site do FORIM 
(presente no fi m do Manuel).

O que nos espera à nossa chegada 
em Cabo Verde?

Informa-se antes de voltar!

O que vai encontrar uma vez em Cabo Verde depende de vários 

fatores. Por exemplo, sua situação não será a mesma se partiu há 

muito tempo ou apenas há alguns meses, se nasceu em França mas 

nunca viveu em Cabo Verde, se é uma mulher ou um homem, se 

deixou crianças em Cabo Verde, etc. 

Sua situação pode ser diferente dependendo do trabalho que tem 

em França ou dependendo das economias que pôde acumular. 

Uma etapa importante na sua preparação é conhecer as condições 

em Cabo Verde, imaginar um plano econômico sólido e / ou social 

no país. As coisas mudaram muito em Cabo Verde desde que saiu, é 

preciso informar-se antes do regresso para não se surpreender.

Para isso, você pode aproveitar as suas deslocações de visita ao país 

(caso tiver a oportunidade) para inteirar-se do ambiente administrativo 

e econômico local, discutir os seus planos com sua família, amigos 

ou ex-emigrantes já reinstalados, ou ainda contatar as organizações 

de apoio locais e empresas: alguns podem estar interessados nas 

suas experiências adquiridas no exterior.

Pode também informar-se e aconselhar-se junto das associações 

Cabo-verdianas em França: talvez os migrantes que vêm da mesma 

área já criaram um negócio e podem dar-lhe um conjunto de 

informações valiosas! 

Os números de telefone das associações Cabo-verdianas em França 

estão no fi nal deste manual, entre em contacto com eles!
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Cabo Verde assinou um acordo bilateral de Previdência Social com 

a França em 1980. Este acordo abrange doença, maternidade, invalidez, 

acidentes de trabalho e doenças profi ssionais, velhice e abonos de 

família. Isto signifi ca que os trabalhadores assalariados franceses em 

Cabo Verde Tê direito a benefícios segundo o plano cabo-verdiano 

de Segurança Social. Isso pode ser especialmente útil para os perío-

dos totais de seguro de velhice. No entanto, sendo que muitas respostas 

sobre este assunto dependen ou variasm de caso a caso, informe-se 

antes de regressar ou ir de férias, para saber quais são seus direitos e 

quais os passos a executar para os fazer valer. 

O Centre de Liaisons européennes et internationales de Sécurité 

Sociale (CLEISS) está aqui para responder todas as suas perguntas!

Nós gostaríamos de tomar nossa aposentadoria no país 
prosseguindo uma actividade profi ssional, como fazer? 

Se trabalhou por um longo periodo em França, o seu empregador 

tem contribuído para sua aposentadoria junto à Segurança Social 

francesa. Se contribuiu com mais de 15 anos, pode aceder a reforma 

francesa, seja em França ou em Cabo Verde, através da Convenção 

sobre Segurança Social assinado entre França e Cabo Verde. Para 

ter a certeza de que correrá bem, é essencial informa-se e tomar 

algumas medidas antes de deixar a França. Para isso, pode contactar 

o CLEISS37. 

Mas se ainda tiver dúvidas, também pode verifi car junto do Collectif 

des Accidentés du Travail, handicapés et Retraités pour l’Égalité des 

Droits  (CATRED)38. Os endereços e números de telefone estão no 

fi nal deste manual.

 

37. www.cleiss.fr, telefone: +33 (0)1 45 26 33 41.

38. www.catred.org 
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5.2 Como organizar a minha reinstalação no país?

Vamos precisar de dinheiro para instalar-se?

Sim! Mesmo se cogita implementar uma empresa e que a sua ideia 

de negócio é muito boa, precisa de dinheiro para viver enquanto 

espera que as receitas da empresa sejam sufi cientes para permitir- lhe

 desfrutar dos lucros.

No entanto, como tudo tem o seu tempo, é melhor ter tudo planejado 

e algum dinheiro guardado. Mas cuidado: quando possui uma 

poupança, é preciso também pensar na forma como quer usá-la, 

caso contrário, pode não ser capaz de prosseguir com seus planos.

Como aceder à protecção social e proteger a nossa saúde 
e a da nossa família na nossa reinstalação no país?  

O que é a protecção social?  

A protecção social é um direito fundamental. Ela permite-lhe fazer 

face a muitos riscos sociais, tais como doença, velhice, invalidez ou 

desemprego. Em França, enquanto trabalhador migrante, você e a 

sua família residente em França estão protegidos. Isto porque o seu 

empregador (ou você mesmo dependendo do seu trabalho) contri-

bui para a Segurança Social francesa e é graças a esta contribuição 

que pode, por exemplo, ser reembolsado quando for ao médico. 



INFORME-SE SOBRE CABO VERDE 
O QUE DEVE SABER E COMO REINTEGRAR-SE ECONOMICAMENTE

U
M

 R
ET

O
RN

O
 D

E 
SU

C
ES

SO
 É

 A
N

TE
S 

D
E 

TU
D

O
 U

M
 R

ET
O

RN
O

 B
EM

 P
RE

PA
RA

D
O

! 

Manual de reintegração socioprofi ssional para os Cabo-Verdianos de França72

II



Informe-se sobre a situação actual 
em Cabo Verde! 

A economia tem dado sinais de expansão, com o PIB a registar taxas 

crescimento na ordem dos 5% na última década. Em 2013, o produto 

interno bruto nominal, segundo o Banco de Cabo Verde foi de 1,487 

milhões de Euros, prevendo-se que continue a crescer em 2014 e 

2015 (1,6 e 1,7 mil milhões respectivamente). Assinale-se que estes 

indicadores são ainda mais positivos sabendo-se que a economia de 

Cabo Verde é muito condicionada pela conjuntura externa, devido à 

elevada dependência face às importações de energia e de alimentos 

e face aos fl uxos de capitais oriundos do estrangeiro (remessas de 

emigrantes, ajuda ofi cial ao desenvolvimento e investimento directo 

estrangeiro). 

A economia é terciarizada, em que os serviços – sobretudo o Tu-

rismo (que representa cerca de 26% do PIB) - muito têm benefi cia-

do do Investimento directo Estrangeiro. Em 2013, o sector dos 

transportes representou cerca de 24% do PIB. Falando 

nos restantes sectores que têm uma representa-

ção menor no PIB em 2013, seguem-se a Ad-

ministração Pública (14%), a construção (cer-

ca de 11%), a agricultura, silvicultura, pesca 

e caça (cerca de 8%), o sector fi nanceiro e 

imobiliário (7,2%), a indústria (cerca de 7%) e 

a electricidade, gás, água e outros serviços (ron-

dando os 3%).   

Cabo Verde tem uma taxa de desemprego40 elevada 

(16,8% em 201241), sobretudo no meio urbano (19,1% 

vs 12,1% em meio rural) e entre os jovens dos 15 aos 

24 anos (32,1%).  Não existem diferenças assinaláveis nas 

taxas de desemprego entre homens e mulheres (17,2% 

e 16,4%, respectivamente) em 2012, mas os dados de 

Antes de começar a tratar do seu pro-

cesso de regresso a Cabo Verde 

pense nos riscos e oportunidades 

que isso envolve. Pedir aconselha-

mento a familiares, amigos e institui-

ções em França e CV pode ajudá-lo 

a clarifi car a realidade e tomar uma 

decisão mais ponderada. Aproveite o 

facto de já haver muita informação disponível sobre CV na internet. 

CV tem mudado a um ritmo acelerado - informe-se para ter uma 

ideia mais clara da situação do país no presente. 

Saiba que uma pessoa que tenha planeado e preparado o seu retorno, 

ao entrar em contacto com os seus familiares, amigos e conhecidos, 

ao informar-se sobre a situação em CV, ao tratar da documentação 

necessária, terá geralmente maior sucesso na reintegração39.  

Qual é a situação económica actualmente?

Cabo Verde, um pequeno arquipélago de 10 ilhas (sendo que as 

quatro ilhas mais populosas são Santiago, São Vicente, Santo Antão 

e Fogo) ao largo da costa ocidental do Senegal, é um país com mais 

população fora de fronteiras do que em território nacional. Tem pou-

co menos de 500 mil habitantes e é uma população marcadamente 

jovem em que 54% dos residentes têm menos de 24 anos (INE, 2010). 

Houve uma melhoria notável nas condições de vida dos Cabo-Ver-

dianos na última década. Em 2013, numa lista de 187 países, Cabo 

Verde ocupa a posição 123 no Índice de Desenvolvimento Humano 

do PNUD (2014) e era o país que possuía o índice mais elevado da 

África Ocidental.  

INFORME-SE SOBRE CABO VERDE – O QUE DEVE SABER E COMO REINTEGRAR-SE ECONOMICAMENTE
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40.  Todos os dados aqui apresentados têm como fonte o Inquérito Multi-objectivo 

Contínuo, Estatísticas do Emprego e Mercado de Trabalho, do Instituto 

Nacional de Estatística (2013).

41.  Uma subida de quatro pontos percentuais no desemprego por comparação 

à taxa de 12,7% em 2011 (Estatísticas do Emprego e do mercado de trabalho 

- INE,2013). A taxa de desemprego aumento 57 por cento entre 2010 e 2012.

39.   Kuschminder and Butcher (2012) IS Academy Policy Brief | No. 11 – Return, 

Reintegration and Development.



Descrição

Descrição

Instituição/Entidade

Instituição/Entidade

ADEI 
(Agência para o 

desenvolvimento 

empresarial e inovação)

AJEC 
(Associação de Jovens 

empresários de Cabo Verde)

Câmaras Municipais

Tem como objectivo a promoção da competitividade, da inovação e o 

desenvolvimento das micros, pequenas e médias empresas, em todos os 

aspectos relevantes e em consonância com as políticas do Governo. Faz 

acompanhamento administrativo e aconselhamento empresarial, pres-

tando assistência técnica às empresas, no sentido de superar problemas 

de ordem técnica, de gestão fi nanceira e comercial ou de organização, 

bem como a melhorar a sua produtividade e a capacidade competitiva 

nos mercados internos e externos. Tem actividades de formação direccio-

nada a empreendedores e empresários (todo o ano e em todas as ilhas). 

A ADEI trabalha em estreita ligação com os parceiros nacionais e interna-

cionais ligados ao sector bem como com as associações da sociedade civil 

(Atelier do Mar, CVI, IEFP, MDC, ONDS). Desta forma pretende promover 

a rede de empresas e de contactos, incentivando o estabelecimento de 

alianças estratégicas. 

A AJEC objectiva o desenvolvimento sustentado através de acções que 

promovam e estimulem o empreendedorismo, a inovação, a produ-

tividade, a competitividade, a imaginação e a internacionalização de 

novos e jovens empresários. Actuam: 

a)  no fomento à criação do negócio - criar oportunidades para os 

jovens empresários conhecerem pessoas do meio empresarial e 

trocar experiências (têm o Centro de Incubação do Palmarejo) e 

b) na formação e qualifi cação profi ssional dos seus membros.

Foi criada recentemente a RENEM (Rede Nacional para a Emigração) 

que se baseia na identifi cação de pontos focais em todas as Câmaras 

Municipais que tratem, atendam e encaminhem os emigrantes. 

Os apoios prestados pelas Câmaras Municipais destinam-se aos 

munícipes e têm serviços nas mais variadas áreas (nem todas têm os 

serviços descritos em seguida – e algumas permitem tratar 

dos assuntos on-line):

•   Apoios sociais: apoio alimentar; apoios a pessoas portadores do 

VIH e com defi ciência; apoio pré-escolar para crianças; transporte 

escolar;

•   Apoio aos estudos e à inserção no mercado de trabalho: 

apoio aos jovens na integração no mercado de trabalho, fazendo 

preparação e encaminhamento para vagas de trabalho; formação 

e protocolos com universidades, no sentido de obter descontos 

nas propinas; Apoio à elaboração do plano de negócio e consultas 

contabilísticas;

•   Apoio a questões legais: Apoio nas questões relacionadas com os 

tribunais e conservatórias;

•   Apoio aos pensionistas reformados - passam a prova de vida que 

tem que ser autenticada na CM para continuar a receber pensões dos 

países da diáspora. Esta autenticação tem que ser feita anualmente. 

Tabela1 :  Funções das instituições em Cabo Verde que lhe 
podem ser úteis na (re) integração

anos anteriores apontam para uma situação mais frágil por parte das 

mulheres. Um em cada cinco desempregados está há mais de um 

ano sem trabalho.

Para uma informação constantemente actualizada, consulte: http://

www.ine.cv/ e http://www.bcv.cv/vPT/Estatisti-

cas/Paginas/Estatisticas.aspx. 

Quais são as principais instituições 
governamentais com quem terá que 
contactar no processo de reintegração?

Para o ajudar a ter uma perspectiva mais global da organização e 

funções das instituições governamentais em Cabo Verde, deixa-

mos-lhe na tabela em baixo um pequeno sumário com a sua 

apresentação, por ordem alfabética: 
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Description DescriptionInstitution / Entité Institution / Entité

CNP 

(Centro Nacional 

de Pensões)

DGA 

(Direcção-Geral das 

Alfândegas)

DGES 

(Direcção Geral do 

Ensino Superior) 

CIASB

(Câmara de Comércio, 

Indústria, Agricultura e 

Serviços de Barlavento)

CCISS 

(Câmara de Comércio, 

Indústria e Serviços de 

Sotavento)

Casa do Cidadão

CI 

(Agência Cabo-verdiana 

de Investimentos)

um ponto de referência, no que diz respeito à vertente da informação, 

uma vez que fazem o aconselhamento sobre onde se deve dirigir, que 

entidades deve consultar, que procedimentos têm que fazer. Passam 

cartas de conforto, no sentido de validar a relevância do investimento 

e depois o empreendedor ter mais facilmente acesso a concursos de 

fi nanciamento bem como para a solicitação dos benefícios fi scais, 

confi rmando a recepção de toda a documentação. Terá brevemente 

sobre a sua tutela o Balcão Único para Investimentos. 

Sob a tutela do Ministério de Juventude, Emprego e Desenvolvimento 

dos Recursos Humanos, o CNP tem por objectivo a gestão integrada 

e autónoma do sistema de pensões do regime não contributivo 

reconhecidas ou atribuídas e fi nanciadas integralmente pelo Estado, 

bem como da respectiva Base de Dados. Neste sentido, presta serviços 

nos três tipos de pensões sobre as quais tem responsabilidade: pensão 

básica, pensão social de invalidez e pensão social de sobrevivência. 

A DGA controla todas as mercadorias que entram e saem do território 

nacional e cobra os impostos e taxas a que as mesmas estão sujeitas. 

Os serviços que as alfândegas prestam passam por:

•   Dar informações úteis referentes ao despacho de bagagem/mercadoria 

bem como sobre os regimes aduaneiros;

•   Fazer a fi scalização dos bens importados e cobrar os impostos 

aplicáveis; 

•   Disponibilizar uma lista dos despachantes ofi ciais que operam no 

território nacional.

A DGES tem por missão assegurar a concepção, a execução e a 

coordenação das políticas, no âmbito do ensino superior. Desta forma, 

presta informação sobre: 

• Acesso ao ensino superior: vagas e bolsas

• Reconhecimento de graus: processo e taxas

Associação que têm como objectivo a promoção do sector empresarial, 

a instalação, crescimento e consolidação das empresas. Desta forma, 

dispõe de um conjunto de serviços: Gabinete de apoio ao empreendedor 

nacional e estrangeiro; fi nanciamento de actividades empresariais; 

centro de arbitragem e conciliação; licenciamento comercial e centro 

de promoção de tecnologias limpas. 

Associação que têm como objectivo a promoção do sector empresarial 

e defesa dos interesses económicos que pretende infl uenciar de 

forma construtiva as políticas públicas de promoção e cidadania 

empresarial. Têm serviços de apoio ao licenciamento comercial, 

arbitragem e conciliação e organizam missões empresariais e 

acções de capacitação e formação, de forma a tornar empresas 

competitivas.

É na sua essência uma entidade de atendimento, onde o utente, 

cidadão ou empresa, encontra os principais serviços que habitualmente 

necessita. Os serviços são prestados presencialmente, por telefone 

ou via internet. Foi concebida como um ‘guichet único’, dispõe de 

inúmeros folhetos informativos e tem os seguintes serviços: 

empresa no dia, alteração e encerramento de empresas regime 

especial, certifi cado de admissibilidade de fi rmas, licenciamento 

simplifi cado do comércio a retalho, do comércio a grosso e actividade 

industrial (por acordo com a Câmara Municipal da Praia), pagamentos 

electrónicos ao Estado, registo no Porton di nos Ilha, número de 

identifi cação fi scal para pessoas singulares, certidão de rendimento e 

certidão de rendimento para bolsa de estudos, certidão de nascimento 

on-line, certidão de casamento, certidão de óbito, certidão de perfi lhação 

e certidão de registo criminal.

Tem como objectivo a promoção de condições propícias à realização 

de projectos de investimento, a promoção de Cabo Verde como destino 

turístico e a promoção da exportação de bens e serviços de origem 

cabo-verdiana. Faz o estudo das oportunidades de negócio e calcula os 

custos de factores de produção. Não se fazem planos de negócio mas é 
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Description DescriptionInstitution / Entité Institution / Entité

DGT 

(Direcção Geral do 

Trabalho)

IEFP 

(Instituto do Emprego e 

Formação Profi ssional)

MDC 

(Ministério das 

Comunidades) e CAMPO 

(Centro de Apoio ao 

Migrante no País de 

Origem)

DGCI 

(Direcção das 

Contribuições e 

Impostos)

INPS 

(Instituto Nacional de 

Previdência Social)

MIREX 

(Ministério das Relações 

Exteriores) 

Notários

Sobre a Tutela do Ministério da Juventude, Emprego e Desenvolvimen-

to dos Recursos Humanos, a DGT é o serviço encarregue de apoiar a 

resolução de confl itos laborais. Deve: prestar apoio, quando solicitado, 

à intervenção de serviços competentes em matéria de relações colec-

tivas de trabalho; intervir em processos de suspensão de trabalho e de 

despedimento colectivo; aprovar horários de trabalho, as respectivas 

alterações e autorizar a sua isenção; produzir informações estatísticas 

do sector de trabalho; promover o diálogo entre trabalhadores e 

empregadores e exercer intervenção conciliatória e de mediação que 

lhe seja solicitada nos termos da lei.

O IEFP é a entidade pública nacional que tem a seu cargo a realização das 

políticas e medidas de promoção do emprego e  formação profi ssional.

Ao nível do emprego informa sobre os procedimentos, realiza e reenca-

minha para:

•   Programas de emprego;

•   Programas de estágio;

•   Empreendedorismo.

Ao nível da formação profi ssional, informa sobre:

•   Ofertas formativas;

•   Referenciais de formação;

•   Centros de cursos;

•   Bolsa de formadores (homologação do curso e referenciais)

Tem como objectivo tratar das questões específi cas dos emigrantes: 

promover a visibilidade, incrementar a participação e reforçar a afi rmação 

dos Cabo-Verdianos no mundo e participar na afi rmação, regularização, 

integração e desenvolvimento das comunidades cabo-verdianas no 

exterior. Para além dos serviços on-line (perguntas frequentes e marcação 

de audiências), o MC e CAMPO prestam apoio nas seguintes áreas: 

•   Saúde: Prestam informações sobre os mecanismos de acesso à saúde;

•   Educação: Prestam informações sobre o processo de reconhecimento 

de graus e diplomas e sobre o sistema de ensino;

•   Mercado de trabalho: Prestam informação sobre como se podem 

candidatar a uma vaga e enviam Cvs. Reencaminham o processo para 

A DGCI actua no âmbito da inspecção tributária, da tributação e 

cobrança. Tem por missão gerir e administrar as receitas tributárias. 

Desta forma, os serviços prestados passam por:

•   Informar sobre a legislação fi scal aplicável; 

•   Apoiar o contribuinte: formulários e modelos, guias fi scais, 

calendário fi scal.

O INPS tem como principal atribuição a gestão do regime geral obrigatório 

de protecção social dos trabalhadores. Tem por missão garantir a 

protecção dos indivíduos contra os riscos que determinam a perda 

ou redução da sua capacidade para o trabalho, proporcionado aos 

mesmos rendimentos substitutivos quando afectados por esses sociais. 

É o INPS que todos os trabalhadores e empregadores têm que pagar 

a segurança social mensalmente e é este quem atribui as pensões, 

quando aplicáveis.

O MIREX encarrega-se da diplomacia e é o ministério responsável 

pelas missões diplomáticas de Cabo Verde no exterior (embaixadas e 

consulados), tendo serviços de assistência directa aos Cabo-Verdianos 

emigrados.

Têm, entre outras funções, as seguintes: passar certifi cados de vida 

e identidade e, bem assim, do desempenho de cargos públicos, de 

gerência ou de administração de pessoas colectivas; passar certifi cados 
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de outros factos que tenha verifi cado; certifi car, ou fazer e certifi car, 

traduções de documentos; passar certidões de instrumentos públicos, 

de registos e de outros documentos arquivados, extrair públicas-

formas de documentos que, para esse fi m, lhe sejam presentes ou 

conferir com os respectivos originais e certifi car as fotocópias extraídas 

pelos interessados.



DescriptionInstitution / Entité

Plateforme 

des Organisations 

Non Gouvernementales 

(ONG)

Plataforma das ONG

o BQE, para a DG Ensino Superior e Ciências, Universidades, IEFP ou 

programas de estágio;

•   nvestimento: Informação sobre as oportunidades existentes, instituições 

e programas de apoio;

•   Segurança social: Prestam informação sobre o acordo de segurança 

social PT/CV. Neste âmbito, apoiam passo-a passo (até mesmo na carta 

que é preciso entregar na segurança social);

•   Questões alfandegárias: Prestam informações sobre o que têm de fazer, 

tempo do processo até poder levantar os bens e encaminham para o 

despachante ofi cial;

•   Questões legais: Declaração de retorno defi nitivo e declaração do 

emigrante.

A Plataforma serve de apoio ao encaminhamento dos cidadãos para as 

ONG’s relevantes, de acordo com as suas necessidades. Estas instituições 

conhecem e podem aconselhar sobre as áreas de investimento com 

maior e menor risco, têm noção do que falta, sabem das fraquezas e 

características destes empreendedores, conhecem o mercado bem como 

as difi culdades de fi nanciamento e podem informar sobre as relações 

que têm com instituições fi nanceiras formais. Para além disso, as ONGs 

podem ser um importante ponto de apoio ao nível social.

Fonte: Elaboração própria, com base na informação disponibilizada nos websites e nas entrevistas com as instituições. 

Identificação Civil e Criminal ou às Delegações dos Serviços dos 

Registos, Notariado e Identifi cação (ver locais em https://portoncv.

gov.cv/dhub/porton.por_xsl_api.mostra_locais?p_ent_det_id=659. 

Tem um custo de 550 ECV. Se regressar a Cabo Verde com fi lhos 

menores, deve pedir cédula de nascimento e o BI cabo-verdiano. 

No caso de não ter a nacionalidade cabo-verdiana aconselha-se o 

pedido de nacionalidade (tem um custo de 3 611 ECV) no Ministério 

da Justiça e, posteriormente, a feitura do BI. Para adquirir a nacionali-

dade cabo-verdiana por origem, é preciso: 

se um dos progenitores (país) for Cabo-Verdiano é necessário a sua 

Certidão de Nascimento; 

Se a nacionalidade é pela via de um dos avós «Cabo-verdiano» deve-

se entregar a Certidão de Nascimento do pai ou da mãe e a Certidão 

de Nascimento do(a) avô(ó). É melhor dar entrada ao pedido de 

nacionalidade na Embaixada do país da emigração a nacionalidade 

(mas demora cerca de um ano), mesmo que depois trate do resto do 

processo em CV na Conservatória, entregando aí o recibo do processo 

da entrada do pedido da nacionalidade. 

Saiba que quem não pediu declaração de emigrante regressado 

defi nitivamente pode pedir no MDC – que se articula com as Em-

baixadas de CV, desde que não tenham passados 6 meses desde o 

regresso. Isto permite-lhe gozar dos benefícios/isenções alfande-

gárias para o envio dos seus bens do país onde este emigrado.

O que deve tratar à chegada a Cabo Verde?

Muitos emigrantes retornados chegam e pensam que podem usar 

o passaporte cabo-verdiano. Há, contudo, procedimentos que não 

podem tratar com o passaporte, como por exemplo, fazer movi-

mentos nas contas bancárias e tratar de qualquer processo na Casa 

do Cidadão. Recomenda-se que trate do Bilhete de Identidade logo 

à chegada. Para tal, devem dirigir-se aos Arquivos Nacionais de 
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1.3



Como pedir o reconhecimento de graus académicos 
e diplomas? Que documentos são necessários?

Caso tenha concluído os estudos (ensino secundário e/ou superior) 

num outro país, deve tratar do reconhecimento dos mesmos – caso 

tenha concluído estes dois graus no exterior, deve pedir o reconhe-

cimento em separado. O seu diploma de ensino secundário pode 

ser reconhecido pela Direcção Geral do Ensino Básico e Secundário 

(DGEBS) e o seu diploma de ensino superior pela Direcção Geral do 

Ensino Superior e Ciência – Comissão Nacional de Equivalência. 

Em qualquer um dos casos, existem documentos necessários para 

este processo, tais como: requerimento dirigido ao Director-Geral 

do Ensino Básico e Secundário/ Comissão Nacional de Equivalência; 

cópia autenticada dos certifi cados/diplomas; Cópia autenticada do 

Percurso académico/formação profi ssional

histórico escolar, emitido pelo estabelecimento de ensino que

frequentou e cópia autenticada do Bilhete de Identidade/Passaporte. 

No caso de graus académicos mais elevados (mestrado e doutora-

mento) é ainda exigida a dissertação. Lembre-se que caso os docu-

mentos estejam numa língua estrangeira, é exigida a tradução dos 

mesmos por tradutores ajuramentados e autenticados nas respec-

tivas embaixadas e consulados. Todo este processo acarreta custos, 

nomeadamente: 150 000 ECV para licenciatura; 200 000 ECV para 

mestrado e 300 000 ECV para doutoramento. Informa-se também 

que os prazos de resposta variam entre 15 a 30 dias (no caso da 

licenciatura) e 1 a 3 meses (no caso de mestrado e doutoramento). 

Assim sendo, após a entrega do pedido este é analisado e, estando 

tudo em conformidade, o processo é enviado para homologação da 

Ministra do Ensino Superior, Ciência e Cultura. Se não, é comunicado 

ao requerente a situação. É muito importante indicar claramente o 

endereço para envio de correspondência.

Para mais informações sobre os documentos, o processo e os custos 

associados ao processo de reconhecimento de graus académicos 

contacte com o Ministério das Comunidades e/ou com as Direcções

Gerais respectivas ou então http://www.minedu.gov.cv / http://

www.dgesc.gov.cv

Pretende continuar a estudar. Quais são as oportunidades 
de ensino superior?

Para aceder ao ensino superior em Cabo-verde, tenha noção 

que a maioria das Universidades são privadas mas existe uma 

pública (a Uni-CV). No caso das Universidades privadas 

importa salientar a existência de vários proto-

colos de colaboração com universidades 

privadas de outros países. Quanto à sua 

localização, as instituições de ensino supe-

rior continuam a situar-se maioritariamente 

nas cidades da Praia e no Mindelo. 

2
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Pode usar em Cabo Verde a experiência que adquiriu em França?

Tudo o que aprendeu em França pode servir-lhe em Cabo Verde. Durante a sua estadia, estu-
dou e/ou trabalhou em áreas que poderão ter interesse para o mercado de trabalho e desenvol-
vimento do arquipélago. Todos os conhecimentos e experiências adquiridas são uma mais-valia 
para o mercado de trabalho e podem interessar a algum empregador em Cabo Verde. Importa 
comprovar tanto a experiência adquirida a nível profi ssional como académica enquanto esteve 
emigrado. Por esta razão indicamos os caminhos a seguir para valorizar o que adquiriu nestes 
dois âmbitos. 

Quadro 10  q



Existem bolsas internas de apoio aos estudos e lembre-se que as 

Câmaras Municipais são um bom ponto de intermediação, uma 

vez que podem ter acordos com as universidades para alunos do 

município. Para se candidatar ao ensino superior existem algumas 

condições: ser titular do 3º ciclo do ensino secundário, 12º ano de 

escolaridade ou equivalente. Os documentos exigidos para a can-

didatura são: Boletim de candidatura; fotocópia do bilhete de iden-

tidade e documento comprovativo da titularidade do 3º ciclo do 

ensino secundário ou equivalente, com a classifi cação arredondada 

às centésimas. Saiba ainda que os prazos são fi xados por despacho 

do Director Geral do Ensino Superior e os documentos devem ser 

apresentados nas respectivas instituições de ensino superior.  

Para mais informações sobre a legislação aplicável, as bolsas de 

estudo bem como sobre e outras questões relacionadas com o 

ensino superior, consulte www.dgesc.gov.cv/index.php/ensi-

no-superior-de-cv

Precisa de aprofundar as suas competências e fazer 
formação. A que instituições pode recorrer?

Importa perceber que a formação 

adquirida vai desenvolvê-lo, não só, a 

nível profi ssional como a nível pessoal 

e social. Para além da formação técnica, 

aposte também na formação linguísti-

ca porque as ofertas de emprego so-

licitam pessoas com estas competên-

cias. Mais ainda, existem ilhas que pedem 

formações específi cas consoante o trabalho 

que necessitam. Dando como exemplo Santo Antão, aqui recomen-

da-se formação nas áreas de agronomia; de Hotelaria Restauração e 

Turismo; de Administração e Gestão, especialmente o atendimento 

ao público; Comércio Transporte e Logística - especialmente trans-

portes e logística de produtos; Indústria de Processos, especialmente 

na transformação de produtos Alimentares e TICs. caminham para 

outras entidades. 

Faça este processo passo a passo: Identifi que as formações que existem 

à Escolha a que mais desenvolve as competências que pretende ver 

desenvolvidas à Instrua-se.

IEFP: Tem programas de forma-

ção inicial (para jovens desem-

pregados ou que abandonaram 

o sistema educativo precoce-

mente) e formação contínua 

– cursos fi nanciados (sujeitos 

a uma avaliação dos perfi s dos 

formandos) de capacitação des-

tinados às empresas, como forma de qualifi car e requalifi car os seus 

funcionários/trabalhadores (ex: Liderança e gestão de equipas, Excel, 

Atendimento ao cliente, Técnicas de vendas, Manutenção de equi-

pamentos industriais, Electricidade). 

Para mais informações, relativamente a estes cursos (todos os anos 

existe uma lista de ofertas formativas por Centro de Emprego e 

Formação Profi ssional, aceda a http://www.iefp.cv/images/stories/

Desd_OfertasFormativas_14.pdf. Ainda neste âmbito, veja também 

o Fundo de Promoção de Emprego e formação (http://www.fpef.

cv/) que é um mecanismo de fi nanciamento da formação profi ssio-

nal (neste sentido abre concursos para activos em situação de de-

semprego, em especial, de jovens à procura do primeiro emprego, 

e de formação contínua com pertinência para as necessidades da 

economia nacional).

ADEI: Formação direccionada 

para os empresários: Acções de 

formação à medida no âmbito 

do empreendedorismo (ao nível 

fi nanceiro, de gestão, marketing, 

entre outras áreas) no quadro das 

Ofi cinas do Empreendedorismo 

e do Programa Academia MPME;

2.3
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Existem alguns cuidados a ter quando quer encontrar emprego e se está a candidatar a 
um trabalho, como:

•  Determinar e conseguir explicar o seu Saber (a sua experiência, os seus interesses e 
expectativas);

•  Conhecer o trabalho a que concorre (condições de trabalho, tarefas, qualificações 
necessárias, restrições, etc);

•  Conhecer o mercado de trabalho local (identifi car as principais actividades sua região).

O que é que o mercado de trabalho procura? Quais são 
as oportunidades de emprego? Que incentivos existem? 
Onde é que pode encontrar informação sobre a situação 
económica e o mercado de trabalho cabo-verdiano?

A taxa de desemprego ainda é elevada (16,4% em 2013), 

principalmente para os jovens. No entanto, em Cabo 

Verde, existem várias opções de trabalho. Pode tra-

balhar por conta de outrem ou trabalhar por conta 

própria e montar o seu próprio negócio. Apesar 

das oportunidades variarem de ilha para ilha a 

agricultura e turismo são os sectores onde exis-

tem mais ofertas. Neste momento, o mercado 

encontra-se mais saturado nas áreas das ciên-

cias sociais e humanas o que não acontece 

na área do marketing, design e multimédia, 

línguas, tecnologias e sistemas de informação e aeronáutica. Existe 

também a necessidade de técnicos altamente especializados na 

área da construção civil (topógrafos e montadores de estrutura 

metálicas). Os sectores de actividade com maior presença de mul-

heres são, por ordem de importância, o trabalho doméstico, educa-

ção, saúde humana e acção social, enquanto aqueles que contam 

relativamente com mais homens são a construção, transportes e ar-

mazenagem e a electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio. 

Pode encontrar informações sobre as ofertas de trabalho em Cabo 

Verde na BQE – Bolsa Qualifi cação e Emprego, uma plataforma que 

se encontra no portal - Por-

to di nos ilha (portoncv.gov.

cv). O registo neste site pode 

ser feito na Casa do Cidadão. 

Para além deste registo pre-

sencial, caso não esteja em 

Cabo Verde, poderá pedir as 

credenciais na embaixada – 

é este o único local onde terá 

acesso às mesmas! 

Emprego por conta de outrem

Universidades de Cabo-Verde: estão a desenvolver cursos profi ssio-

nalizantes e criação de núcleos empresariais;

Escola de Hotelaria e Turismo (http://www.ehtcv.edu.cv/): vai publi-

cando as vagas de cursos para vagas existentes no sector – pode ser 

muito útil manter-se atento a estes anúncios;

Escola de Artes e Ofícios: formação e empreender nesta área (arte, 

música);

Câmaras Municipais: Têm ofertas de formação profi ssional e, por 

vezes, lançam concursos nos quais fi nanciam a propina da própria 

formação;

Associações da sociedade civil: MORABI, ACCVE, África’70, Amigos 

da Natureza, Atelier Mar, FAMI-PICOS. 
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Como funciona o BQE?

Para procurar emprego, o BQE é uma plataforma de fácil 
utilização, uma vez que, pode especifi car a sua pesquisa 
por área geográfi ca, por habilitações literárias, por pro-
fi ssão pretendida, entre outros campos. Para além disso, 
fornece-lhe todos os pré-requisitos necessários ao cargo 
e, assim, consegue perceber exactamente o que lhe é 
pedido. 

Esta lógica funciona também para as oportunidades de 
estágio e formação profi ssional. 

Tendo em conta que a inserção no mercado de trabalho é 
difícil também por falta de informação, o BQE é um ins-
trumento a utilizar.

Não hesite em perguntar e enviar o seu CV mas lembre-se que a forma mais comum de 
divulgar as ofertas de emprego são jornais nacionais impressos e no Boletim Ofi cial. No caso 
de concursos para a função pública os editais são disponibilizados também no site www.
portondinosilha.cv

Quadro 11  

É importante ter consciência de que as ofertas variam consoante 

a ilha, no entanto, através das ofertas existentes, percebem-se 

algumas tendências: 

Cidade da Praia – Ofertas de emprego em diversas áreas: mais em 

saúde e engenharias mas também na área jurídica, administrativa, 

de formação e gestão. De salientar que o grau académico mais 

requerido é o de licenciatura mas também se encontram ofertas para 

trabalhos com menos qualifi cações (ex: condutores e empregadas 

domésticas);

Ilha do Sal – Nesta ilha a maior parte das ofertas recai na área da 

formação, turismo/restauração e trabalhos administrativos onde as 

qualifi cações necessárias rondam o 8º ao 12º ano. Até 2009 tinha a 

maior procura e oferta de emprego – por causa do turismo e imobi-

liária, no entanto, com a recessão económica, a oferta baixou muito 

e o investimento imobiliário e a construção pararam; 

Ilha de S.Vicente – Restauração, lojistas, administrativos, cabeleireiros, 

empregadas de limpeza, construção civil (8º-12º ano) e engenharias, 

marketing e gestão empresarial, contabilidade (licenciatura). Existe 

ainda necessidades ao nível da formação profi ssional. Há oportu-

nidades de negócio mas o trabalho por conta de outrem está 

extremamente difícil;

Ilha de Santo Antão – Existe uma certa saturação do mercado em 

termos de oferta de empregos. As estruturas públicas existentes  na 

ilha praticamente não vêm absorvendo mais mão-de-obra e o te-

cido empresarial é muito fraco, o que difi culta a criação de empre-

go e consequente desenvolvimento económico. Entretanto, a ilha 

apresenta um  potencial geradora de emprego, especialmente no 

sector privado,  nas áreas do Agrícola, pecuária (sendo necessário 

transformar e modernizar o processo produtivo em cada uma das 

áreas);  apostar nas indústrias transformadoras dos  produtos oriun-

dos dessas áreas e da pesqueira e consequentemente no Agro ne-

gócio. Na agricultura, vale ressaltar na jardinagem e produção de 

plantas e fl ores ornamentais. Outras oportunidades estão nas acti-

vidades turísticas (dinamizar o potencial da ilha, ofertando os pro-

dutos típicos, explorando melhor o Turismo rural); Ainda na área das 

TIC´s, especialmente a comercialização e  na assistência.

As restantes ilhas não têm praticamente ofertas de emprego, no 

entanto, apontam-se as seguintes: Ribeira Grande – Poucas ofertas 

mas as existentes são na área da formação (licenciatura); Ribeira 

Grande de Santiago – Pedem professores de ensino secundário; 

Santa Cruz – Ofertas para trabalhos que requerem menos qualifi cações 

profi ssionais: pedreiros, empregadas de balcão. 

Lembre-se de regressar com uma poupança/fundo de maneio 

porque os processos de contratação demoram algum tempo. Em 

média, quem possua formação superior espera entre 7 meses a 

> Home

> Sobre BQE

> Procurar Emprego

> Procurar Colaborador

> Oportunidades des estágio

> Formação profi ssional

> Centros de Emprego

> Centros de Formação

> Links

> Notícias
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1 ano a encontrar, ao passo que os técnicos profi ssionais demoram 

ligeiramente menos (5 a 6 meses). Saiba também que se possuir baixa 

qualifi cações não demora muito tempo a encontrar emprego, no 

entanto, as condições e a qualidade de vida podem não corresponder 

às expectativas. Por norma, os documentos solicitados são: carta de 

apresentação: certifi cado de habilitações; certifi cado de equivalências; 

bilhete de identidade ou passaporte e registo criminal. 

Antes de retornar a Cabo Verde, aconselha-se a remeter as candidaturas 

para as instituições em que quer trabalhar. Como nem sempre as 

empresas fazem entrevistas por telefone ou videoconferência 

(excepto na área das TIC onde tem sido recorrente), também se pode 

planear o regresso a Cabo Verde com uma curta estadia anterior a 

esse momento (ou aproveitar os períodos de férias) para estabelecer 

contactos e verifi car as oportunidades existentes. 

Pode ser difícil encontrar um emprego em CV, no entanto, existem 

vários organismos aos quais pode recorrer que o podem ajudar na 

procura de trabalho e até mesmo na construção do seu cv, da carta 

de motivação e até mesmo na preparação das entrevistas. Os Centros 

de Emprego e Formação Profi ssional têm precisamente esta função – 

utilize-os porque lhe prestam um serviço individualizado. O CAMPO 

também o pode apoiar na procura de emprego e na preparação das 

suas candidaturas. 

Desde 2008, foram criados em parceria com as organizações da 

sociedade civil, três Gabinetes de Orientação e Inserção Profi ssional 

da Mulher (GOIP Mulher), para favorecer a emancipação (autonomia 

e capacidade) da mulher, numa perspectiva de desenvolvimento e 

de luta contra a pobreza. Informe-se, também junto do IEFP sobre 

o Programa de estágios PEPAC – programa destinado a jovens entre 

os 18 e os 35 anos que possuam cursos superiores ou com cursos de 

qualifi cação profi ssional recém-saídos do sistema de educação e 

formação que estejam à procura de um novo emprego. 
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Saiu de Cabo Verde em 2005 para estudar, 

com uma bolsa de estudo e acabou por 

concluir a licenciatura em Contabilidade e 

Fiscalidade e outras 2 pós-graduações (uma 

das quais está a terminar a tese através de 

ensino à distância em Cabo Verde). 

Durante o seu percurso profi ssional em 

Portugal acabou mesmo por fi car a trabalhar 

na área numa empresa de contabilidade 

e noutra micro-empresa como gestor 

administrativo e fi nanceiro - onde o tipo de 

liderança que teve o ensinou exactamente o 

que não devia fazer posteriormente. 

As principais difi culdades manifestaram-se 

logo no início do projecto migratório 

“nunca tinha viajado na vida, nem 

em Cabo Verde”. No processo escolar, 

também foi complicado uma vez que veio 

a meio do ano lectivo. Teve também proble-

mas com a sua situação junto do Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras, no que diz respei-

to à renovação da autorização de residência 

e entraves à possibilidade de fazer estágio 

porque tinha visto de estudante o que se 

incompatibilizava com a possibilidade de 

trabalhar. Durante este tempo regressou a 

Cabo Verde duas vezes, de férias. 

Anilton tinha uma ideia certa: não regressar 

a Cabo Verde sem trabalho. “Não queria 

sair de um emprego para voltar e fi car 

muito tempo sem trabalhar. Não 

conhecia nenhum site sobre emprego 

« A nível da universidade a 

maioria tem um ensino melhor 

e quis aproveitar. A maioria 

das empresas em CV continua 

a valorizar os cursos que se 

tiram fora. »

...

9 anos em Portugal
Anilton

Anilton, assalariado em Cabo Verde
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em CaboVerde – metia no Google 

"emprego em Cabo Verde".

Regressou em 2014, de forma algo repentina 

(no espaço de tempo de um mês), uma vez 

que foi seleccionado para trabalhar na sua 

área e sempre teve a ideia de regressar ao 

país de origem (o recrutamento foi feito 

ainda durante a estadia em Portugal). Ainda 

relativamente ao processo de recrutamento, 

afi rma ser necessário que exista mais infor-

mação por parte dos sites em Cabo Verde. 

Não tratou de nada em Portugal relativo a 

descontos para a segurança social e saúde, 

apenas do documento de retorno defi nitivo. 

Relativamente à embaixada, recorria à 

mesma para tratar de questões relacionadas 

com a bolsa e com o passaporte. Pensa na 

possibilidade de abrir um negócio próprio 

(está a estudar as áreas onde há oportuni-

dade e onde existe carência). Teve também

problemas alfandegários - encomendou 

vários materiais que ainda não chegaram 

e, por isso mesmo, contactou com um

despachante oficial para ir buscar os 

materiais à alfândega (processo mais caro), 

para tratar deste assunto. Quis trazer coisas 

consigo porque da última vez que esteve 

em Cabo Verde reparou que as coisas 

estavam muito caras.

Sente-se (re)integrado e está a trabalhar 

na área que sempre gostou. Aproveitou 

o ensino e a experiência profi ssional em 

Portugal para conseguir, em Cabo Verde, 

construir o seu futuro.

« Preenchi o documento 

(declaração de emigrante 

regressado defi nitivamente) 

dizendo o que trazia e 

carimbaram e já está. Foi muito 

rápido. Já sabia que tinha que 

fazer isto mas informou-se sobre 

o tipo de documento. »

« Eu sinto-me em casa, este é 

o meu país (...) Perde-se muito 

tempo em transporte em 

Portugal. Quando chegava em 

casa já estava a pensar no 

trabalho de amanhã. Isto é 

praticamente uma aldeia (…) 

Em Portugal nem conhecia a 

vizinhança. »

« Estes sites de trabalho 

em CV são tudo menos 

amigáveis. Há empresas que 

nem têm e-mail para enviar 

a candidatura. »

Como se pode tornar funcionário público em Cabo Verde?

Se pretende encontrar emprego na função pública, entre em 

contacto com a Direcção Geral da Administração Pública. No 

entanto, esteja ciente que não têm existido muitos procedimentos 

concursais por parte do Estado. Os meios de divulgação destas 

vagas são vários: i) Site da Direção Geral da AP (www.dgap.com.cv); 

ii) Bolsa de qualificação e emprego (www.portondinosilha.cv); 

Jornais e Boletim Ofi cial. Para estes concursos são necessários vários 

documentos, nomeadamente o CV, a carta de candidatura indicando 

a vaga/lugar pretendido, o certifi cado de habilitações, o certifi cado 

de equivalências (caso a formação tenha sido feita no exterior) e o BI. 

Saiba que se for um dos candidatos fi nalistas aprovados, fi ca dentro 

da Bolsa de Candidatos Aprovados, por um período de 1 ano, em 

que a Administração Pública pode chamá-lo novamente para preen-

chimento de vagas com o seu perfi l. É necessário ter a nacionalidade 

cabo-verdiana.

Conselhos úteis para quem pretende regressar a Cabo Verde

1.  Antes de regressar trate dos documentos necessários para preparar o regresso (ex: 

declaração do emigrante regressado defi nitivamente; segurança social); 

2.  A vida em Cabo Verde está muito diferente, o custo de vida é muito mais elevado e o 

emprego não abunda; 

3.  Site «Porton di nos ilha» - muito útil na procura de emprego apesar de ser difícil de 

consultar devido à necessidade de uma credencial que só a embaixada pode fornecer; 

4.  A maioria das empresas em Cabo Verde continua a valorizar muito os cursos fora do país 

(melhor qualidade de ensino). Importa também informarem-se sobre os cursos do IEFP. 

Quadro 12  
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Quais são os seus direitos e deveres 
como trabalhador, em Cabo Verde?

Independentemente do emprego que 

conseguir deve conhecer os seus direitos e 

deveres ao nível do contrato, salário, horas de tra-

balho, protecção social, impostos. O Código Laboral 

aplica-se a todas as relações de trabalho subordinado das intuições 

públicas, empresas privadas, cooperativas e mistas. Entre outras 

questões, está defi nido que o horário de trabalho não pode ser 

superior a 8 horas por dia e 44 horas por semana bem como que os 

trabalhadores com contrato a tempo determinado e contrato com 

tempo indeterminado têm direito a 22 dias úteis de férias por ano 

que podem ser acumuladas até ao máximo de 44 dias úteis. 

Mais ainda, o pagamento salarial é feito mensalmente – actualmente 

o salário mínimo é de 11000 ecv (os estagiários e os aprendizes rece-

bem 20% menos). Lembre-se de antes de assinar qualquer contrato 

de trabalho, ler com precaução todos os termos e cláusulas. Saiba 

que a precariedade do mercado de trabalho continua a ser uma rea-

lidade e ainda existem muitos Cabo-Verdianos e cabo-verdianas que 

estão a trabalhar sem contrato de trabalho!

Direitos dos trabalhadores:

Exercer as funções para as quais foi contratado;

Ser tratado com respeito;

Ser promovido de acordo com o regime de acesso estabelecido 

para a carreira profissional em que se integra;

Pagamento pontual do salário;

Direito a férias, de acordo com o estabelecido na Lei;

Contrato de Trabalho e respectiva inscrição no sistema de Previdência 

Social;

É obrigatório seguro de trabalho para todos os trabalhadores 

(assegurado pela entidade empregadora);

Condições de saúde, segurança e higiene no trabalho (seguro de 

acidentes de trabalho e, caso necessário, equipamentos de protecção 

individual por conta da entidade empregadora);

Benefi ciar da formação profi ssional concedida pela empresa;

Ser informado de tudo o que respeita a sua situação laboral.

Deveres dos trabalhadores:

Respeitar os colegas e os patrões;

Ser assíduo e pontual;

Cumprir o acordado no contrato de trabalho 

e obedecer à entidade empregadora salvo 

na medida em que as ordens e instruções 

daquela se mostrarem contrárias aos seus direitos 

e garantias;

Guardar lealdade ao empregador;

Realizar as tarefas estabelecidas com zelo;

Contribuir de modo efectivo para o aumento da produtividade;

Utilizar de forma cuidada os bens relacionados com o seu trabalho 

que lhe forem confi ados pelo empregador;

Cooperar para a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde 

no trabalho;

Cumprir as normas de segurança, higiene e saúde no trabalho.

Para mais informações, pode consultar o Código do Trabalho 

(https://portoncv.gov.cv/portal/page?_pageid=118,188596&_

dad=portal&_schema=PORTAL&p_dominio=29&p_menu=72&p_

ent_det=1881) e qualquer infracção que ponha em causa os direitos 

do empregado deve ser denunciada nos serviços da Inspecção Geral 

do Trabalho. Saiba também da existência de vários sindicatos de tra-

balhadores no arquipélago em - http://www.mjedrh.gov.cv/index1.

html

3.3
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Gostava de trabalhar por conta própria e investir 
em Cabo Verde: o que deve ponderar? Como pensar o seu negócio?

PPara se pensar em investir é importante que tenha uma boa ideia 

de negócio, que mature a mesma e que refl icta sobre si antes de 

avançar. Para além de todas as competências técnico-profi ssionais, 

sabe se tem capacidades (soft skills) para enfrentar todos os passos 

de criação e implementação de um negócio? Sabe se tem perfi l de 

empreendedor? Existem características, genéricas, que estão inerentes 

a um empreendedor que é alguém: 

que aceita os riscos, precavendo-os; 

ambicioso; 

auto-confi ante; 

auto-motivado e entusiástico; 

grande capacidade para trabalhar 

em equipa; 

conhecimentos técnicos porque 

para ser um empreendedor não 

basta possuir características em-

preendedoras mas ter conheci-

mentos técnicos na área onde se 

pretende empreender; 

criativo e com espírito de iniciativa; 

líder; 

optimista; 

persistente. 

Hoje em dia existem inúmeros testes (auto-análise) que determinam 

o seu perfi l de empreendedor bem como o ajudam a determinar 

soluções para melhorar as suas competências nas áreas mais fracas. 

Qualquer pessoa pode aprender e desenvolver o seu potencial de 

empreendedor. Veja no portal da ADEI se o seu perfi l combina com 

as principais características dos empreendedores. 

Os novos negócios devem surgir para satisfazer uma necessidade e, 

desta forma, o empreendedor deve identifi car as necessidades que 

ainda não se encontram satisfeitas no mercado e desenvolver uma 

oferta de produtos/serviços que vão neste sentido. Uma análise so-

cioeconómica, nesta fase, é fundamental, no sentido de se perceber 

as práticas existentes, os recursos e peritos na área bem como o que 

a imprensa especializada na temática aconselha. Para além destas 

questões, importa pensar no seguinte: Existem produtos ou servi-

ços semelhantes com os que eu quero implementar? Qual a relação 

preço/qualidade? Quais os pontos fortes e fracos da concorrência? 

Quais as leis e regulamentos deste sector? 

Assim, vamos pensar passo a passo: 

A elaboração de um plano de negócios é muito importante, uma 

vez que é o processo de validação da sua ideia. Com a realização 

do mesmo obtém elementos para decidir se deve ou não iniciar 

o novo projecto (percebem-se as questões relacionadas com a 

viabilidade do negócio, os potenciais clientes e projectam-se as 

acções preventivas contra possíveis ameaças e desafios).

Ideia
Plano 

de negócio
Tenho perfi l de 

empreendedor?

4.1

4
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Fazendo uma breve explicação do que deve constar no plano de 

negócio, existem sete questões que necessitam de ser aprofundadas: 

Mercado e a envolvente; 

Os pontos fortes do empresário; 

Finalidades, metas e objectivos; 

Escolhas estratégicas; 

Meios e vi; 

Organização e estatutos; 

Previsões financeiras e recursos humanos. 

Para mais informações relativamente ao plano de negócio, 

consulte: http://www.pme.cv/index.php/en/.

 

Pensa montar um negócio em Cabo Verde: o que precisa 
de saber?

Para além de procurar saber qual a situação económica em Cabo Verde 

(tendo também em atenção as diferenças por ilhas do arquipélago), 

deverá ainda informar-se sobre o ambiente de negócios:

quais são as oportunidades de negócio existentes;

quais os incentivos gerais e os incentivos a sectores específi cos;

qual a legislação e regulamentação aplicável (quer em termos de 

código de trabalho, código de benefícios fi scais, as contribuições e 

impostos e o enquadramento jurídico específico que rege a sua 

actividade e o sector);

quais os custos de factores (como a água, electricidade, combustíveis, 

telecomunicações, trabalho e construção);

como constituir uma empresa e como declarar o início de actividade;

os licenciamentos exigidos, se aplicável;

as instituições governamentais que tutelam a sua área de negócio;

as instituições públicas e privadas que o podem apoiar com assistência 

técnica;

as possibilidades e linhas de fi nanciamento existentes.

Todas estas informações estão disponíveis no website Porton di nos 

Ilha (www.portoncv.gov.cv), na secção dos Negócios. É igualmente 

muito importante consultar os portais e entrar em contacto (podem 

ajudá-lo!) com as principais instituições em Cabo Verde que trabalham 

na área do investimento – ADEI, Cabo Verde Investimento, AJEC, 

Câmara de Comércio, Indústria e Serviços do Sotavento e a Câmara 

de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de Barlavento. 
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Para além destas questões formais, é essencial estudar a viabilidade 

do seu negócio, fazer um sólido plano de negócios, conhecer a 

concorrência, verifi car os constrangimentos/obstáculos, entre 

outros aspectos. Existem, para tal, instituições que o podem apoiar.

Deixamos-lhe aqui algumas indicações úteis.

Porquê investir em Cabo Verde? Que oportunidades de 
negócios existem? E quais são os sectores prioritários?

Cabo Verde tem apresentado ao lon-

go do tempo indicadores políticos, 

económicos e sociais estáveis, tem 

uma situação geográfi ca privile-

giada (que ao ser servido por 

carreiras marítimas e aéreas 

regulares lhe permite o acesso 

aos mercados da África continen-

tal, América e Europa), tem acordos par-

ticulares que conferem às suas empresas 

o acesso preferencial aos mercados (da 

União Europeia, dos Estados Unidos da América, do Canadá, da 

China e da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) 

e tem mão-de-obra disponível. 

As taxas de alfabetização dos adultos são claramente positivas – 

84,3% da população em Cabo Verde sabe ler e escrever, um valor 

muito acima ao da média da região da África Subsariana, (63%43). 

As estimativas mais recentes de 2012 apontam para uma taxa de 

alfabetização de 85,3%44 entre a população com 15 ou mais anos, 

registando-se uma diferença notável face aos valores que rondavam 

os 70% de analfabetismo no momento da independência. Ainda as-

sim, importa referir que o analfabetismo afecta mais as mulheres do 

4.3

que os homens45, muito embora o fosso tenha vindo a diminuir, e 

é mais frequente no meio rural do que no urbano46. Segundo esti-

mativas para 201247, 44% da população tem instrução ao nível do 

ensino básico, 34% ao nível do secundário e 6,7% ao nível do ensino 

superior. Não obstante, registe-se que 9,3% da população não 

frequentou qualquer nível de educação, sendo este caso bastante 

mais frequente entre os que vivem em meio rural. A média de anos 

de escolaridade da população, em Cabo Verde, é de 5,9, não havendo 

diferenças assinaláveis entre homens e mulheres48.

Apesar dos progressos registados, é importante que saiba que exis-

tem ainda obstáculos de vária ordem, como: condições climáticas 

adversas, mercado pequeno fragmentado, ausência de escala e de 

tradição industrial e infra-estruturas insufi cientes, entre outros . Cabo 

Verde registou nos últimos anos das maiores subidas a nível mundial 

no indicador de facilidade em fazer negócios do Banco Mundial. Foi 

classifi cado entre os dez países mais reformadores do mundo no 

relatório “Doing Business 2011” do Banco Mundial. Ainda assim, Cabo 

Verde situa-se em 121º lugar em 189 economias em 2014 chamando 

a atenção para a necessidade de mais reformas.

Quanto às oportunidades de negócios, existem várias possibilidades 

em CV, com variações entre as lhas de acordo com as respectivas 

características e potencial. É preciso fazer levantamento detalhado 

de informação por ilhas e áreas em que o empreendedor pretende 

45.  Em 2010, a taxa de alfabetização das mulheres é de 77% e a dos homens é 

de 88% (RGPH 2010, INE), valores que sobem para 80,5% e 90,5% respecti-

vamente, segundo estimativas de 2012 (Inquérito Multi-Objectivo Contínuo 

(IMC, 2012) - INE.

46.  As taxas de alfabetização dos adultos apresentam, ainda, algumas diferenças 

entre o meio urbano e o rural, em que 25% das pessoas no meio rural é 

analfabeta, com penalização para as mulheres - apenas 68% das mulheres 

e 83% dos homens são alfabetizados no meio rural (RGPH 2010, INE). Em 

2012, estes valores melhoram com a subida da taxa de alfabetização da po-

pulação adulta em meio rural para 79% (72% entre as mulheres e 86% entre 

os homens).

47.  Inquérito Multi-Objectivo Contínuo (INE,2013).

48.  Inquérito Multi-Objectivo Contínuo (INE,2013).

43.  PNUD (2013).

44.  Inquérito Multi-Objectivo Contínuo (INE,2013).
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investir. Este passo é ainda mais importante no caso de pessoas 

que já saíram do arquipélago há muito tempo e mantiveram pouco 

contacto com a realidade cabo-verdiana. 

A tabela em baixo apresenta sucintamente algumas das oportunidades 

de negócios no arquipélago:

Oportunidades de NegócioÁrea

Agricultura

Pecuária

Pescas

Indústria

As apostas identifi cadas na agricultura estão ligadas à criação de empresas 

especializadas nas áreas da horticultura, cultura de tubérculos, raízes, legumes 

secos, fl oricultura, cultura de abelhas, viveiros e mudas fl orestais e ervas medicinais.

A pecuária apresenta ser uma eminente oportunidade de negócio para o 

país, nomeadamente nas actividades ligadas à apicultura, avicultura, caprino 

cultura, vinicultura, bovinicultura e suinicultura.

A situação geográfi ca privilegiada do arquipélago torna o mar um grande 

tesouro nacional. No mar podem surgir inúmeras oportunidades de negócios, 

mas acredita-se que especial atenção deve der dada à piscicultura, criação 

de peixe em viveiros e pesca comercial. Também existem oportunidades de 

negócios na conservação e transformação do pescado.

Nos últimos anos o sector industrial tem sido objecto de atenção por ser, nor-

malmente, gerador de quantidades signifi cativas de emprego e forte base de 

desenvolvimento económico de inúmeros países. Em Cabo Verde os recursos 

naturais não são explorados de forma óptima, por isso há oportunidades de 

negócio.

Indústria de transformação

A produção de compotas, licores, doces, queijos, vinhos, processamento de 

carnes e peixes apresenta-se como uma grande oportunidade de negócios.

Tabela 3:  Apresentação Sucinta das Oportunidades de Negócio 
em Cabo Verde, por sectores da economia
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Opportunités d’aff airesDomaine

Serviços

Indústria de construção

Muitas oportunidades: construção civil, gestão e fi scalização de obras, 

manutenção de infra-estruturas públicas, construção habitacional de baixo 

custo, acabamento e decoração, aluguer de equipamentos de cofragem e 

imobiliárias.

O sector dos serviços constitui uma grande oportunidade de negócios, graças aos 

fortes investimentos feitos, nos últimos anos, na educação, na inovação dos serviços 

fi nanceiros, nas tecnologias de informação e comunicação, nos serviços de apoio 

ao turismo e lazer, bem como os fortes incentivos do governo para a criação de 

um ambiente favorável de negócios num sector que poderá fazer de Cabo Verde 

uma plataforma internacional de negócio, um país exportador de serviços, e 

um destino turístico preferencial devido as condições climáticas particulares que 

oferece, à boa governação e estabilidade política.

Serviços de apoio ao Turismo e Lazer

Imobiliária turística, turismo náutico, turismo desportivo, cervejaria, parques de 

diversão, ecoturismo, turismo rural, pousadas de juventude, agências, catering, 

organização e promoção de eventos, churrascaria, pastelaria, confeitarias, 

restaurantes, artesanato, etc.

Serviços de saúde e serviços relacionados

Lojas de produtos para diabéticos, celíacos, hipertensos, centro de estética, 

clínicas especializadas (fi sioterapia, terapia de fala, recuperação de toxicodepen-

dentes, cuidados para os pés, terapias orientais), lar de idosos, etc.

Educação e serviços relacionados

Centro de formação especializado em cursos de formação profi ssional, edição de 

bandas desenhadas e revistas especializadas, escola de informática, escola de 

apoio a crianças com necessidades especiais, centro de formação em musica e 

artes, empresa de aluguer de livros e outros materiais didácticos, escola de cu-

linária, creches ou jardins-de-infância, empresa de transportes escolar, empresas 

de livrarias especializadas, centros de explicação, empresas de restauração escolar, 

escola de futebol, escola de dança, etc.

Existem outras oportunidades ligadas ao sector dos transportes, armazenagem e 

comunicação, Actividades fi nanceiras e comércio.

Fonte: www. portoncv.gov.cv



Consulte o documento elaborado pela ADEI, em 2013, com a apre-

sentação das mesmas (http://www.adei.cv/index.php?option=com_

docman&view=docman&I-

temid=252). Este estudo é 

particularmente útil porque 

para além de apresentar um 

vasto leque de oportuni-

dades de negócio classifi -

ca-as em termos de facilidade 

do investimento, utilizando 

critérios: capital, tecnologia, 

mercado, recursos humanos, 

matéria-prima e escala da 

unidade empresarial. 

Este estudo aponta oportunidades na agricultura; pecuária; pesca; 

indústria transformadora; indústria de construção; serviços de apoio 

ao turismo e lazer; serviços de saúde e serviços relacionados; edu-

cação e serviços relacionados; transporte, armazenagem e comu-

nicação; actividades fi nanceiras e serviços relacionados; comércio 

e outros serviços; tecnologia de informação e prestação de outros 

serviços.

A Cabo Verde Investimentos

(http://www.cvinvest.cv/in-

dex.php/negocios-2) e a Câ-

mara de Comércio, Indústria 

e Turismo Portugal Cabo 

Verde indicam também nos 

seus sites os sectores e ne-

gócios interessantes para 

investimento (http://www.

por tugalcaboverde.com/

item1.php?lang=1&id_chan-

nel=28&id_page=140), de que são exemplo as oportunidades no 

âmbito do Centro Internacional de Negócios (CIN, em São Vicente). 

A Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento está, 
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também, a terminar de desenvolver um estudo sobre as oportuni-

dades de negócio nas ilhas do Fogo e Brava.

As Câmaras Municipais são, igualmente, pontos de suporte. Conhecem 

as oportunidades de negócio, as empresas sedeadas no município, 

o potencial existente e, nalguns casos, têm Gabinetes de Apoio ao 

Empreendedor ou desenvolveram planos estratégicos ou de desen-

volvimento económico que interessa consultar.

Actualmente toda a política governamental, que tem eco nas insti-

tuições públicas mas também nas privadas, está centrada no reforço 

do sector privado nas seguintes 7 áreas/clusters, considerados como 

prioritários para Cabo Verde, apresentados segundo a sua importân-

cia e potencial para promover o crescimento inclusivo: o agro-negócio, 

turismo e economia marítima surgem no topo, seguindo-se o grupo 

constituído pelos clusters TIC e economia criativa e o terceiro agrega 

os clusters de serviços fi nanceiros e aero-negócios.

Consulte, também, a legislação específi ca do sector de actividade 

em que pretende investir para ter na sua mão todos os elementos a 

considerar. Na secção Negócios, subsecção Legislação/Regulamen-

tação no website Porton di nos Ilha, tem acesso a esta informação.

Pondere a hipótese de vir fazer uma missão de reconhecimento 

a Cabo Verde antes de investir. Isto permitir-lhe-á conhecer o am-

biente de negócio e visualizar de perto quais as oportunidades 

de negócio com maior potencial. Antes de pensar ou ser aconsel-

hado a investir nalgum negócio seria ideal vir vivenciar o país – e 

começar com uma formação de identificação de oportunidades 

de negócio ou analisar como é que poderia desenvolver a ideia 

em Cabo Verde. Existem instituições que o podem ajudar nesse 

sentido – a Câmara de Comércio, Indústria e Turismo Portugal 

Cabo Verde está a organizar visitas individuais e missões empre-

sariais a Cabo Verde. A Organização Internacional para as Migra-

ções também já apoiou a vinda a Cabo Verde para prospecção de 

mercado e estabelecimento de parcerias a emigrantes cabo-ver-

dianos residentes na Holanda, Itália e Portugal. 



Não invista cegamente numa área ou mercado que 

desconhece. Analise o mercado – as neces-

sidades e lacunas - , também de acordo 

com as suas capacidades e aposte no 

reforço da sua formação, nomeada-

mente em termos de competências 

de gestão (ainda no país de emigração 

ou já no arquipélago). Fale com a sua 

família, amigos e comunidades sobre 

a sua ideia e negócio. Procure apoio, 

se necessário, para fazer um estudo de 

mercado. Mesmo que esteja a pensar em-

preender na sua área de especialização, lembre-se 

que o mercado em Cabo Verde é diferente do país onde reside. 

Traga inovação ao mercado – a sua experiência e o que viu durante 

o tempo em que esteve emigrado podem ser-lhe muito úteis. Mas 

inove com base no conhecimento da realidade de CV. Lembre-se 

que as imagens que traz do país da emigração podem não ser neces-

sariamente aplicáveis ao contexto de Cabo Verde e negócios que 

têm sucesso na Europa, por exemplo, podem não ter público em 

Cabo Verde. E, muito importante, evite um dos principais erros 

dos empresários em Cabo Verde: não copie um negócio que já 

exista, sem ter a certeza que há mercado suficiente e sem trazer 

valor acrescentado. Note que o mercado cabo-verdiano é muito 

pequeno, principalmente quando comparado com alguns dos 

países da diáspora.

Quais os incentivos gerais ao investimento e ao sector 
privado em Cabo Verde? Há condições especiais para 
sectores específi cos?

O código de Benefícios Fiscais (Lei nº 26/VIII/2013, de 21 de Janeiro) é 

o documento que determina os principais incentivos ao investimen-

to e à dinamização do sector privado. Este novo instrumento coloca 

em pé de igualdade os investidores externos e os residentes e revoga 

o estatuto especial das empresas francas (aquelas constituídas para a 
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4.4

produção e comercialização de bens de e prestação de serviços 

exclusivamente destinados à exportação destinados à exportação 

ou à venda a outras empresas francas instaladas em Cabo Verde).

O que são benefícios fi scais? São os desagravamentos fi scais que 

materialmente representem excepções ao princípio da igualdade 

tributária, fundamentados por superiores razões de política econó-

mica e social ou de outra natureza extra fi scal. Podem ser sobre a 

forma de isenções, reduções de taxas, crédito de imposto, deduções 

à matéria colectável e à colecta entre outras.

Seguem em baixo alguns dos actuais benefícios fi scais em Cabo 

Verde:

Crédito fi scal ao investimento (artigo 12)

•  por dedução à colecta do IUR, de pessoas singulares ou colectivas 

que, tributadas pelo regime de contabilidade organizada, em valor 

correspondente a: 

a)  50% dos investimentos relevantes realizados nas áreas do turismo 

ou da indústria da promoção turística e da imobiliária turística, 

dos serviços de transporte aéreo e marítimo e serviços portuários 

e aeroportuários, produção de energias renováveis, produção e 

montagem de equipamentos de energias renováveis, pesquisa e 

investigação científi ca, bem como do desenvolvimento de tecno-

logias de informação e comunicação. 

b)  30% dos investimentos relevantes realizados nas demais áreas.

•  o que é considerado investimento relevante  - o investimento em 

activos fixos tangíveis, adquiridos em estado novo e afectos a 

projectos de investimento em território nacional, bem como o in-

vestimento com a aquisição de patentes e licenças para utilização 

de tecnologias certifi cadas pela entidade competente.



Isenção de Imposto Único sobre o Património (artigo 13)

•  no caso de investimentos que exijam aquisição de imóveis exclusiva-

mente destinados à instalação dos projectos de investimento, após 

aceitação do órgão municipal competente. 

Isenção de Imposto de Selo (artigo 14)

•  nas operações de contratação de fi nanciamento destinados a investi-

mentos levados a cabo nos termos do Código de Investimentos. 

Isenção de Direitos Aduaneiros (artigo 15, 42, 43)

•  para a importação de alguns bens (ver lista detalhada dos mesmos) 

que se encontrem ligados ao objecto principal do projecto de investi-

mento. O período em que não é preciso pagar as taxas alfandegárias 

varia conforme os bens. Também há casos de bens importados que 

fi cam isentos dos direitos aduaneiros em casos de remodelação ou 

expansão do negócio;

•  há isenções particulares às empresas que operem na importação 

de determinadas mercadorias para a agricultura, pecuária e pescas, 

indústria (no caso das empresas industriais estarem inscritas no 

Cadastro Industrial), aeronáutica civil, transporte marítimo, comu-

nicação social;
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Deduções à coleta: São deduções que se fazem à soma do rendimento líquido de todas as 
categorias. Têm em consideração a situação económica do sujeito passivo e do seu agregado 
familiar (tem em consideração, por exemplo, despesas de saúde, educação, entre outras).

Activos fi xos tangíveis: Os activos tangíveis são aqueles elementos que são detidos para 
utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços, os bens detidos para arrendar 
a terceiros ou os elementos utilizados para fi ns administrativos. Destes espera-se uma 
utilização por mais de um período contabilístico. Exemplos: terrenos, viaturas, equipamentos 
produtivos, computadores etc.

Outros benefícios fi scais (artigo 16)

•  é, ainda, possível contractualizar com o Governo de Cabo Verde 

outros benefícios fi scais no caso dos seguintes investimentos: a) 

o valor do investimento ser superior a 10 milhões de contos; b) 

o investimento ser relevante para a promoção e aceleração do 

desenvolvimento da economia nacional, considerando-se como 

tal aqueles que se integrem o programa do Governo; c) o investi-

mento criar pelo menos 100 postos de trabalho directo, no prazo 

máximo de 3 anos.

•  os benefícios fi scais contratuais podem assumir a forma de isenção, 

dedução à matéria colectável e à colecta, amortização e deprecia-

ção acelerada e redução de taxas não podendo a taxa efectiva 

resultante da aplicação do conjunto de benefícios fi scais ser inferior 

a um quinto da taxa em vigor.

Nota que, também, há outros benefícios fi scais, mormente no caso 

da internacionalização (artigo 17). Por exemplo, pode ser concedida 

isenção de IUR aos colaboradores qualifi cados e expatriados, bem 

como aos cidadãos cabo-verdianos qualifi cados provenientes da 

diáspora contratados ou a contratar através de contrato de trabal-

ho, quanto aos rendimentos que aufi ram ao serviço das empresas 

promotoras dos projectos de investimento referidos no número 

anterior, que exerçam funções de gerência, direcção, controlo de 

qualidade ou formação e adquiram a qualidade de residentes pela 

primeira vez em 5 anos.

Existem, ainda, benefícios fi scais (em termos de IUR e taxas aduaneiras) 

às entidades licenciadas no Centro Internacional de Negócios 

(artigos 19 e 20).

Se estiver interessado, informe-se sobre as condições e benefícios 

fi scais à poupança e sector fi nanceiro (fundos de investimento, 

fundos de capital de risco, fundos de poupanças em acções, entre 

outros).



Que apoios existem em Cabo Verde para quem pretende 
estabelecer um negócio (para elaborar/aprofundar uma ideia de 
  investimento e fazer o acompanhamento do mesmo)?

b. 

b. 

c. 

c. 

Saiba que existem, igualmente, incentivos fi scais aquando da contra-

tação de pessoas (artigo 29). É possível deduzir: 

26 000 ECV por posto de trabalho criado nos concelhos da Boa Vista, 

da Praia e do Sal; 

30 000 ECV por posto de trabalho criado nos demais concelhos;

35 000 ECV por posto de trabalho criado para pessoa portadora de 

defi ciência. 

Por outro lado, estão defi nidos incentivos para as empresas fomen-

tarem a formação, estágios e concederem bolsas. Nestes são 

considerados em 150% os seguintes encargos, contabilizados como 

gasto do exercício pelos sujeitos passivos de IUR com contabilidade 

organizada: 

encargos correspondentes à formação de trabalhadores; 

encargos com a contratação de jovens com idade não superior a 

35 anos para estágio, e de quaisquer pessoas para formação ou 

reconversão profi ssional em empresas, com duração mínima de seis 

meses e duração máxima de um ano; 

encargos realizados pela empresa e correspondentes à atribuição, 

pela mesma, de bolsas de estudo de mérito a jovens estudantes com 

idade não superior a 20 anos.

5
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Existem vários apoios em Cabo Verde 

para quem pretenda estabelecer um 

negócio. São, sobretudo, apoios em 

termos de assistência técnica. O Mi-

nistério das Comunidades e o CAMPO 

poderão apresentar-se como um bom 

ponto de partida para o familiarizar 

com as instituições e encaminhá-lo para 

os devidos apoios, de acordo com as suas necessidades (nomeada-

mente em termos de acesso ao crédito e micro crédito; da formação 

profi ssional e do apoio à criação de empresas. 

A informação é prestada por e-mail, de forma presencial ou por te-

lefone. Está actualmente em curso uma campanha de sensibilização 

“investi na nos terra” com os seguintes materiais: 1 spot vídeo, 1 spot 

rádio, 1 publi-reportagem, 1 hall up e 1 brochura. Cada um destes 

materiais indica as principais instituições que podem ser contac-

tadas quando o emigrante tem interesse no acompanhamento e 

orientação para a realização dos seus investimentos, designada-

mente o MDC, câmaras de comércio, CI, ADEI e Casa do Cidadão. 

Estes materiais estão a ser utilizados pelas instituições nas diver-

sas circunstâncias em que há encontros com emigrantes, tanto na 

diáspora como em Cabo Verde. 

Mantenha-se atento!

O próprio Ministério das Comunidades pode-lhe disponibilizar 20 

planos de negócio dirigidos aos emigrantes que queiram investir em 

Cabo Verde e que estão à procura de uma oportunidade. Contém 

algumas áreas restritas (como o Plano de Negócios), mas provando 

que é emigrante o acesso é gratuito.Veja em : http://www.mdc.gov.

cv/index.php/testesd/120-20-planos-de-negocios.
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De forma simplifi cada, existem duas instituições governamentais 

dedicadas ao apoio ao empreendedorismo/investimento: a Cabo 

Verde Investimentos (CI) e a Agência para o Desenvolvimento Em-

presarial e Inovação (ADEI). Grosso modo, a primeira dedica-se ao 

apoio a grandes empresas e investimentos (acima dos 100 000 

contos) e a segunda às micros, pequenas e médias empresas em 

Cabo Verde. 

A CI apoia os grandes investidores em termos de oportunidades 

de negócios, encaminha e informa sobre onde se devem dirigir, 

que entidades devem consultar, que procedimentos têm que cu-

mprir. Podem intermediar encontros com outras instituições para o 

empreendedor. A CI passa, ainda, cartas de conforto para validar a 

relevância do investimento e depois o empreendedor ter mais fa-

cilmente acesso a concursos de fi nanciamento. Não dão, contudo, 

apoio técnico o nível dos planos de negócio e de estudos de via-

bilidade económica. A CI, juntamente com a Sociedade de Desen-

volvimento Turístico das ilhas da Boa Vista e Maio (SDTIBM), tem os 

poderes de gestão, planeamento licenciamento, fi scalização e tran-

sacção de terrenos integrados nas Zonas de Desenvolvimento Turís-

tico Integral (ZDTI) em Cabo Verde.  

A ADEI, em parceria com o 

MC e a CI tem um progra-

ma específi co de apoio à 

diáspora designado por CV 

Dias INVEST. Trata-se de um 

conjunto de medidas de 

apoio à reintegração econó-

mica a partir de alguns países 

de acolhimento, como Fran-

ça, Países Baixos e Portugal, em que através de parcerias é possível 

identifi car as oportunidades de negócio, encaminhar para formação 

adequada e começar a elaboração dos Planos de Negócios. Tudo é 

prestado/fornecido no país de acolhimento). Quando o emigrante 

chega a CV já detém as competências necessárias e as ferramentas 

próprias para iniciar o seu negócio ou para se dirigir à Banca para 

completar o fi nanciamento. Nesta fase, a ADEI apoia a fi nalização o 

plano de negócio (fi nanciando até 70% dos custos de consultoria) e 

procede ao acompanhamento nos pedidos de fi nanciamento (nos 

bancos; o consultor dedica algum tempo a preparar e acompanhar os 

promotores para as reuniões com os bancos, com as garantias que o 

banco exige – o próprio plano de negócio tem isto em conta). Poste-

riormente, a ADEI faz todo o acompanhamento no start-up. A candi-

datura pode ser feita on-line e presencialmente e podem começar a 

trabalhar à distância. 

A ADEI tem, ainda, os Gabinetes do Empreendedor que são espaços de 

assistência a empreendedores e empresários que pretendam desen-

volver ou fazer crescer o seu negócio, colocando à sua disposição todos 

os programas e iniciativas da ADEI. Saiba que a ADEI tem antenas em 

todas as ilhas, excepto na Brava que é abrangida pelo gabinete do 

Fogo. Em Santo Antão está em Ribeira Grande, em S. Vicente está no 

Mindelo, em S. Nicolau está na Ribeira Brava, no Sal está em Santa Maria, 

na Boa Vista está em Sal Rei, no Maio está no Porto Inglês, no Fogo 

está em S. Filipe e em Santiago está na Praia, Santa Cruz e Assomada.

A ADEI pode também informá-lo sobre a realização da Ofi cina do Em-

preendedorismo – que é um produto do SEBRAE que consiste numa 

formação para o empreendedorismo de massa, com a duração de 

15 horas, na qual se transmitem conhecimentos e habilidades em-

preendedoras, ferramentas e práticas de gestão, planeamento e cres-

cimento dos negócios. Destina-se a micro e pequenos empresários 

e empreendedores formais e informais, de qualquer sector de acti-

vidade, para aumentar a capacidade dos pequenos empresários em 

melhorar o seu negócio, conquistar mercados e crescer. Nota que 

também que todos os cursos de formação profi ssional do IEFP têm 

como módulos as unidades de empreendedorismo, gestão de pequenos 

negócios e comunicação interpessoal.

No site da ADEI dedicado às pequenas e médias empresas (www.pme.

cv), tem informações em português e inglês relativas ao processo de 

empreender em Cabo Verde, com instrumentos de apoio técnicos e 

divulgação de apoios existentes. Ao nível dos programas, faz-se uma 

diferenciação dos públicos, com destaque para a diáspora, mulheres e 

jovens e visam um leque alargado de objectivos, tais como: 
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Estimular o empreendedorismo potenciando a criação de novas 

empresas;

Impulsionar as opções e oportunidades 

de melhoria de capacidades em todas as 

áreas e sectores de interesse às MPME, 

em particular nos sectores estratégicos;

Apoiar no desenvolvimento de Pequenas 

e Médias Empresas, ajudando assim para 

que as mesmas se possam afi rmar no 

mercado, melhorando a sua contribuição 

para o aumento do emprego e da riqueza 

nacional;

Dinamizar a inovação nas MPME, nomea-

damente ao nível de produtos, processos 

e tecnologias, de forma a fomentar a melhoria da competitividade 

empresarial no país;

Recuperação de negócios MPME economicamente viáveis ou de 

organizações empresariais em difi culdades. 

Para responder a estes objectivos, a ADEI não fi nancia directamente 

os negócios mas, assegura respostas e acompanhamento técnico 

muito concretos tais como: aconselhamento no desenvolvimento da 

ideia de negócio bem como ajuda no desenvolvimento do plano do 

mesmo (facilitação do processo, acções de capacitação, promoção 

e networking, acompanhamento técnico entre outras respostas). 

No âmbito do desenvolvimento das PME opera ainda no âmbito do 

desenvolvimento empresarial fazendo, por exemplo, a análise das 

propostas técnicas e fi nanceiras, a elaboração de planos de diagnóstico 

e apresentação de soluções adaptadas às necessidades específi cas 

das empresas (pretende-se aqui a introdução de melhorias especifi cas 

na gestão do negócio de forma a reforçar a competitividade). Tendo 

em consideração um dos eixos de actuação “a dinamização e inovação 

nas MPME” a ADEI actua ao nível dos produtos, dos processos, da 

inovação organizacional, e do marketing.  

Para mais informações sobre as condições de acesso a estes programas 

(tendo em consideração que variam consoante a modalidade de 

acesso) consulte as questões relacionadas com o desenvolvimento 

empresarial da ADEI em http://www.adei.cv/. 

O IEFP tem, também, programas de apoio ao empreendedorismo e 

auto-emprego, como por exemplo;

Maratona do empreendedorismo – trata-se de um programa com 

abrangência nacional que tem como objectivo estimular a aquisição 

de conhecimentos, a criação e gestão de pequenos negócios e 

desmistifi car os constrangimentos inerentes à iniciativa de auto-

emprego bem como promover nos jovens uma atitude proactiva 

face à acção empreendedora na vida quotidiana. Prevê acções de 

sensibilização em prol do empreendedorismo, a realização de acções 

de formação TRIE (Escolha a sua ideia de Negócio) e CREE (Comece 

o seu negócio) e atribuição de Kits aos melhores planos de negócio;

Projecto de apoio ao empreendedorismo de mulheres jovens 

- é executado localmente pelos CEFP de Santiago e S. Vicente e 

fi nanciado pelo Fundo NEPAD Espanha com objectivo promover o 

empoderamento económico das mulheres jovens graduadas com 

formação Profi ssional;

Linha de fi nanciamento e desenvolvimento de planos de negócio - 

tem como objectivo estimular o empreendedorismo qualifi cado e 

inovador junto dos jovens em geral, com especial destaque para os

jovens formandos dos Centros de Emprego e Formação Profi ssional e 

Escolas técnicas. Prevê apoios na concretização de projectos com 

forte potencial de negócio através da facilitação do acesso a 

financiamento adequado, de orientação no plano de negócio assim 

como no estabelecimento de parcerias de negócio estratégicas.

Poderá, também ser útil contactar a Associação de Jovens Empresários 

de Cabo Verde (AJEC) que é uma organização associativa de direito 

privado que actua no campo da promoção do empreendedorismo 

e criação de empresas, da cooperação empresarial e da dinamização 

de um clima profícuo ao desenvolvimento das melhores práticas 
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no meio empresarial. Entre os benefícios que oferece aos seus asso-

ciados, destacam-se a integração numa rede de jovens empresários 

– o que facilita a o acesso a informações de relevo, promove redes 

de negócio e aumenta as potencialidades de network – assim como 

parcerias com empresas e instituições. Para mais informações entre 

em contacto ou consulte o site www.ajec.org.cv. 

As Câmaras Municipais, por exemplo como a do Paúl, podem ter 

gabinetes específicos de apoio ao empreendedor que o podem 

assistir, sem custos, na identifi cação de oportunidades de negócio e 

na concepção do plano de negócio e estudo de viabilidade. Na mesma 

linha, para quem pretenda comprar terreno e fazer investimentos 

no município da Praia, existe na Câmara Municipal um gabinete de 

atendimento que presta serviços na área de urbanismo, comércio e 

empreendedorismo.

A câmara municipal da Brava tenta atrair os emigrantes para inves-

tirem no município através de uma redução de 50% dos custos ine-

rentes a taxas e licenças, de dois anos de isenção do IUP (Imposto 

Único sobre o Património) para os investidores ligados ao turismo 

e à criação de empregos. Informe-se junto do Município onde pre-

tende investir para saber que apoios existem, também ao nível das 

instituições da sociedade civil. As Câmaras Municipais apoiam, tam-

bém, na realização de formações e de estudos superiores, fi nancian-

do parcialmente ou na íntegra as propinas (tanto no país como no 

estrangeiro). Informe-se sobre as possibilidades e pergunte sobre a 

existência de acordos entre a sua Câmara Municipal e as Universi-

dades. A Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de 

Barlavento promove igualmente cursos de formação, através da sua 

bolsa de formadores. 

Entre também em contacto com a Plataforma das ONGs e o CEFP 

para pedir informações sobre as instituições da sociedade civil que 

o podem assistir na montagem do negócio e na melhoria das suas 

competências para empreendedor. Por exemplo, a ONG MORABI 

tem um Centro de Formação Profi ssional e Capacitação Empresarial, 

na cidade da Praia, onde são leccionados cursos de micro negócio, 

gestão, contabilidade, identifi cação de oportunidades de negócio, 

transformação alimentar. Saiba que estes cursos têm um custo. São 

certifi cados pelo IEFP. 

No Sal (mais concretamente em Espargos), a ONG África 70 está neste 

momento a implementar o programa ProConSal que tem como 

objectivo, entre outros aspectos, o favorecimento do auto-empre-

go. Está a formar mulheres chefes de família para o auto-emprego, 

cobrindo aspectos relacionados com o funcionamento das agên-

cias de regulação económica, formação para melhorar as técnicas 

de etiquetagem e embalagem dos produtos locais. Como último 

exemplo, também a Cooperativa Mulheres do Sal, uma organização 

que visa criar melhores condições socioeconómicas, sobretudo, das 

famílias monoparentais chefi adas por mulheres, está a capacitar este 

público-alvo em diferentes áreas, nomeadamente agricultura, arte-

sanato e reciclagem e tem um espaço onde se podem divulgar e 

vender os bens produzidos localmente. 

Localizada na mesma região, a ONG Valorizar Sal promove continua-

mente acções de formação profi ssional, conforme o levantamento 

das necessidades e a defi nição das prioridades.
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Migrações” da UE/OFFI (através de um amigo) 

que lhe trouxe esperança e motivação para 

montar o seu próprio negócio. 

Em Cabo Verde são muitos os que preten-

dem montar o seu próprio negócio, no en-

tanto nem sempre procuram a informação 

nas instituições locais. Foi este o caso de 

Congressia – “Não tinha ido ao IEFP 

nem à ADEI procurar apoios porque 

não tinha conhecimento.” 

Posteriormente, com a ajuda do CAMPO e 

da OFFI, o seu projecto de ATL foi aprovado. 

Viu que principalmente nas férias não há res-

postas para as crianças. “O meu fi lho tem 

necessidade e os outros também têm.” 

Congressia estava receosa do comité de 

financiamento mas fez as alterações 

propostas com a ajuda do consultor (“foi 

fundamental”), nomeadamente na 

construção do plano de negócio e nas 

questões relacionadas com a contabilidade - 

e está actualmente na fase inicial de imple-

mentação. Não desistiu aquando do primei-

ro não e “quando veio o sim foi um 

pulo de alegria.” Falta tratar de algumas 

questões legais como o alvará do Ministério 

da Educação e também da aquisição do 

material. Sente-se muito motivada para 

iniciar a actividade e pretende apostar na 

formação em gestão de empresas. 

Como a própria refere “Eu ter tido expe-

riência nesta área em Portugal ajuda 

muito, se bem que a realidade é outra”. 

Durante o processo de (re)integração, outra 

preocupação de Congressia era, não só a sua 

adaptação mas também a do seu fi lho, uma 

vez que este já nasceu em Portugal. Para 

ela, estava claro que viria para Cabo Verde 

e sabia que a integração seria fácil por estar 

a par de tudo e fi cou descansada quando 

percebeu que o fi lho também se adaptara 

rapidamente.

 “Só faltava o corpo cá porque o espíri-

to já cá estava (…) Quando o meu fi l-

ho me disse que já tinha 5 amigos no 

primeiro dia de escola (…) passado 

uma semana já tinha a turma inteira. 

Agora o meu fi lho diz que só quer sair 

de férias, um mês no máximo.”

« “Estou muito contente. É 

aquilo que eu quero, aquilo que 

eu gosto. Sinto-me realizada 

(…) “As pessoas aqui podem 

não saber o que é um ATL – a 

questão das atividades. Quando 

é novidade, primeiro uma pessoa 

torce o nariz, depois é que aceita. 

(…) Mas faz falta, não há nada 

do género cá »Foi para Portugal, com 17 anos por motivos 

de saúde e com visto de estudo. A adapta-

ção a Portugal não foi fácil, uma vez que, 

apesar de ter o irmão, a sua rede de contac-

tos estava toda em Cabo Verde. “Cheguei 

num dia e fui para a aula no outro. A 

escola era diferente, um pouco. Em 

Cabo Verde já conhecia a escola e tin-

ha muitos amigos”. Estudou até ao 11º 

ano. Após o nascimento do fi lho fez formação 

profi ssional na área de animação sociocul-

tural que a satisfez plenamente “adorei 

mesmo” e acabou por realizar o estágio no 

infantário do fi lho. Congressia valoriza 

bastante o ensino e a experiência profi s-

sional que teve em Portugal com diferentes 

públicos-alvo (crianças e idosos). 

Para além do estágio no infantário, sempre 

fez voluntariado no ATL (Apoio aos Tempos 

Livres) do fi lho e foi baby-sitter durante ano 

e meio, o que lhe deu experiência profi ssional 

para o negócio que está agora a montar em 

Cabo Verde. 

Regressou em 2012 - com estatuto de retor-

no defi nitivo – e, após algumas entrevistas 

e algum tempo sem trabalho (o que a fez 

questionar sobre o sucesso deste retorno) 

acabou por fi car a estagiar no Centro Educa-

tivo Orlando Pantera onde também adqui-

riu experiência. Sentiu difi culdades na pre-

paração das entrevistas (lembra-se de uma 

em que 2 dias antes lhe pediram as cartas 

de recomendação e teve de se articular 

repentinamente com Portugal para conse-

guir que as enviassem). “Aqui a procura 

de emprego – falo por experiência 

própria é muito difícil. Aconselho a vi-

rem primeiro a CV ver – já conhecem 

a realidade e aquilo que querem”. 

O período de estágio terminou e teve 

conhecimento do projecto “Reforço das 

Capacidade de Cabo Verde na Gestão das 

Congressia, empreendedora em Cabo Verde

17 anos em Portugal
Congressia « Num belo dia fui ao café e um 

amigo perguntou-me “não tens 

nenhum projecto? A UE tem a 

possibilidade de fi nanciar 

pequenos projectos 

empresariais. E eu respondi que 

já tinha um esboço. Foi a luz ao 

fundo do túnel. »
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É essencial calcular os custos do seu 

negócio e compará-los com as suas 

poupanças. Isto permite-lhe saber 

precisamente de quanto dinhei-

ro precisa. Deve ter em conta 

os custos relacionados com 

o investimento em si (terre-

no, material, etc) e com o 

funcionamento do mesmo 

(material, aluguer de espaço, 

contas mensais de luz, internet, água, 

salários, etc).

Tenha em atenção que mesmo se tiver uma excelente ideia de negócio, 

não é prudente investir todas as suas poupanças. Convém manter 

uma reserva para eventualidades futuras.

Se precisar de solicitar um empréstimo de dinheiro para o seu negó-

cio coloque a hipótese recorrer aos seus familiares e amigos próxi-

mos, que poderão ter disponibilidade de lhe conceder o capital com 

melhores condições do que tendo que recorrer a outras alternativas.

Vá estando informado sobre as oportunidades existentes dirigidas 

especifi camente aos emigrantes junto do Ministério das Comuni-

dades, o organismo governamental que tutela a área da diáspora. 

O CAMPO, uma estrutura que funciona sobre a tutela do MC pode, 

também, fornecer-lhe todas estas informações.

Informe-se sobre as linhas de crédito existentes no país da diáspora 

– há casos de emigrantes que conseguiram obter o fi nanciamento 

do seu negócio em Cabo Verde no país para onde emigraram, mor-

mente quando estabeleceram parcerias com associações locais.

Como fi nanciar o negócio? Quanto dinheiro precisa? Quais 
são os apoios? O que é um crédito e micro crédito?6

Os emigrantes regressados podem, ainda, benefi ciar de todos os pro-

gramas de apoio ao empreendedorismo e linhas de fi nanciamento 

existentes em Cabo Verde. Ficam aqui alguns dos apoios existentes 

para o público em geral:

Linha de fi nanciamento e apoio ao desenvolvimento do negócio - 

parceria entre a ADEI, o IEFP e o NB, com a disponibilização de capaci-

dades técnicas e recursos essenciais a todo o processo de promoção 

do empreendedorismo. Pretende-se tornar o empreendedorismo 

uma opção tangível aos formandos da formação profi ssional e técni-

co. Ao IEFP cabe conduzir o processo formativo, divulgar a linha de 

fi nanciamento e à ADEI garantir qualidade em toda a fase de desen-

volvimento desde a ideia até ao mercado;

Destinatários: 

jovens formados do ensino técnico e da formação profi ssional com 

idade compreendida entre os 18 e os 35 anos e os que tenham 

terminado os seus estudos nos 6 anos anteriores à apresentação da 

candidatura; 

pessoas individuais ou colectivas, devendo os benefi ciários possuir 

uma posição maioritária no capital social da empresa. 

São elegíveis os projectos que visam criar uma nova entidade ou 

reforço de uma já existentes que: 

originem a criação de postos de trabalho, de preferência por desem-

pregados ou jovens à procura do 1º emprego; 

que necessitem de fi nanciamento até 1 500 000 ECV para investi-

mento e reforço de tesouraria; 

que não tenham iniciado actividade há mais de 6 meses a contar da 

data de apresentação da candidatura; 

os projectos devem apresentar viabilidade económica e fi nanceira 

e devem assegurar as respectivas fontes de auto fi nanciamento, 

1. 

1. 

2. 

2. 

3. 
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ou seja, 5% do montante de investimento deve ser suportado em 

capitais próprios. Não são elegíveis os colaboradores pertencentes 

aos quadros da ADEI, ao IEFP e familiares em linha directa com os 

membros do Júri.

Fundo de Crescimento e Competitividade (FCC) inscreve-se no 

Projecto de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas e Governa-

ção Económica (PAMPEGE), fi nanciado pelo Governo de Cabo Verde 

através de um crédito contraído junto do Banco Mundial. A gestão 

do FCC é feita pelas Câmaras de Comércio de Barlavento e Sotaven-

to. O FCC financia actividades de empresas ou de agremiações 

empresariais, formalmente constituídas (excluindo as sociedades 

em que o Estado detenha mais de 25% do capital social). 

Para ser elegível é preciso: ser uma micro, pequena ou média empresa 

ou uma agremiação empresarial; ter, pelo menos, 90% de trabalha-

dores de nacionalidade cabo-verdiana; ser uma empresa legalmente 

constituída; ter as situação fi scal e fi nanceira em ordem para fazer 

bom uso dos serviços externos. A contribuição fi nanceira do FCC é 

concedida da seguinte forma:

Até 75% dos custos elegíveis, num máximo de 500 000 ECV de 

projectos fi nanciados a microempresas;

Até 50% dos custos elegíveis, num máximo de 1 000 000 ECV de 

projectos fi nanciados a pequenas e médias empresas;

Até 50% dos custos elegíveis, num máximo de 2 500 000 ECV de 

projectos fi nanciados a grupos de empresas;

O FCC fi nancia as seguintes actividades: assistência técnica nas 

áreas de marketing, organização e gestão fi nanceira e da produção, 

gestão e melhoria da qualidade, certifi cação, etc.; formação intra e 

inter-empresas, mediante objectivos específi cos de melhoria da ca-

pacidade técnica dos colaboradores; desenvolvimento ou aquisição 

de aplicações informáticas e, por último, estudos técnicos específi cos, 

podendo ser sectoriais ou temáticos.
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Private Sector Investment Programme (PSI) – é uma iniciativa do 

governo dos Países Baixos que visa estimular o crescimento fi nan-

ceiro, a criação de oportunidades de emprego e o aumento dos ren-

dimentos nos países em vias de desenvolvimento. Isso consegue-se 

dando às empresas uma oportunidade de fazer um investimento 

inovador juntamente com um parceiro local. Esta opção pode ser 

particularmente interessante para os emigrantes que regressaram 

dos Países Baixos, por aí terem conhecimentos privilegiados e fácil 

acesso a contactos. Ambas as partes devem ter uma base fi nanceira 

sólida. A escala do investimento deve assegurar investimentos adi-

cionais no futuro previsível. As contribuições fi nanceiras para os pro-

jectos de investimento variam entre 50-60% de um valor máximo de 

1,5 milhões de euros;

Associação Business Angels de Cabo Verde (ABACV): São inves-

tidores individuais que investem, a título particular, o seu capital, 

conhecimentos e experiência em projectos liderados por em-

preendedores que se encontram em início de actividade. O objec-

tivo é que a médio prazo estes investimentos sejam valorizados e 

possam alienar o capital investido a outros interessados. Tem um pa-

pel de networking fundamental ao dar a conhecer contactos a estas 

novas empresas (normalmente projectos locais). 

Para além destes apoios, poderá solicitar um crédito junto dos 

bancos comerciais em Cabo Verde (BCA, BI, CECV, Banco BAI, BCN). 

Um crédito é um empréstimo que é remunerado com juros, ou seja, 

requer que se pague não só a quantia que lhe foi emprestada mas 

também uma taxa adicional sobre esse valor que foi previamente 

acordada. O ideal será ter capital próprio e solicitar apenas o dinheiro 

extra que precisa – essa é a forma mais barata de fi nanciar a sua 

empresa.

É importante saber que têm existido bastantes difi culdades na 

concessão dos créditos bancários, quer porque exigem garantias e 

avalistas (muitas vezes 2 ou 3 externos ao negócio), quer porque as 

taxas de juros são elevadas (entre 11 e 18%). Para quem já tenha uma 

relação estabelecida com o banco, enquanto emigrante, poderá ser 



um pouco mais fácil. São de destacar as iniciativas a nível bancário, 

destinadas a incentivar a transferência de remessas e que consistem 

na criação de Produtos e Contas Especiais, exclusivamente destinadas 

a emigrantes (por exemplo conta em divisas sem impostos e com 

direitos à reexportação de capital).

Informe-se junto dos bancos comerciais sobre as condições que lhe 

podem fornecer e sobre os documentos necessários para solicitar 

um empréstimo. Os principais bancos do país (BCA e Caixa Econó-

mica) dispõem de gabinetes específi cos para atender emigrantes 

e oferecem um leque de serviços destinados fundamentalmente a 

este público (linhas de atendimento personalizado, balcões espe-

ciais, internet & mobile banking, parcerias com bancos em alguns 

dos principais países de acolhimento, que permitem a oferta de di-

versos serviços bancários, acordos de representação com entidades 

e organizações nas principais comunidades de emigrantes, sobretu-

do para prestar informações e esclarecimentos, etc.)49. Tem toda esta 

informação em :http://www.pme.cv/index.php/pt/component/

content/article/303-banco-comercial.
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Saiba que o NOVO BANCO foi criado pelo Governo para apoiar as micro, 

pequenas e médias empresas. Analise e compare as condições que lhe 

são propostas, porque não têm necessariamente que ser as melhores 

para si. Os juros praticados são inferiores ao dos bancos comerciais 

(rondam os 9%) mas os períodos de reembolso são maiores. 

Existe, ainda, a possibilidade de recorrer ao capital de risco, que im-

plica a venda de uma parte (minoritária) da sua empresa. Além do 

investimento monetário, contribuem com aconselhamento, conhe-

cimentos técnicos ou de gestão bem como redes de contactos. 

Veja mais sobre esta opção e ponto de contacto em: http://www.

pme.cv/index.php/pt/component/content/ar ticle/305-ca-

pital-de-risco e http://www.pme.cv/index.php/pt/component/

content/article/306-business-angel.

Por último, mas não menos importante, tem a opção de recorrer ao 

micro crédito. Trata-se de um empréstimo que se caracteriza por ser 

de pequeno valor (a maioria dos empréstimos são iguais ou infe-

riores a 50.000 ecv50), ser dirigido a um público que usualmente não 

tem acesso às formas acima descritas de crédito e ter condições mais 

favoráveis (com taxas de juro muito mais baixas do que as praticadas 

nos bancos comerciais – entre 1 e 3%51). 

É importante saber que a procura é maior do que a disponibili-

dade de micro crédito existente, logo podem existir algumas difi -

culdades de acesso ao mesmo. O micro crédito em Cabo Verde é 

disponibilizado no quadro dos serviços integrados de promoção 

e desenvolvimento socioeconómico das ONGs.

49.  Informações detalhadas sobre estes serviços podem ser encontradas 

nos Sites do BCA (http://www.bca.cv/Conteudos/All/lista_temas.as-

px?idc=1303&idl=1) e da Caixa Económica (http://www.caixa.cv/Conteu-

dos/Artigos/detalhe.aspx?idc=1356&idsc=1363&idl=1)

50.  Segundo o Estudo sobre Microfi nanças em Cabo Verde: uma caracterização 

do sector de microfi nanças e uma análise do impacto na economia e no 

bem-estar da população (2013).

51.  Idem.



A rede de Micro fi nanças em Cabo Verde conta com mais de uma 

dúzia de instituições que concedem micro créditos, com mais de 25 

pontos de atendimento espalhados por quase todas as ilhas do país. 

A maior parte das IMF´s está reunida na Federação das Associações 

de Micro fi nanças de Cabo Verde (FAM-F). Para mais informações 

sobre a FAM-F, consultar o site http://famf.org.cv/ e o blog http://mi-

crofi nancasemcv.blogspot.com/. A FAM-F está actualmente a imple-

mentar o projecto “Poupança Solidária”, com o apoio da Cooperação 

Luxemburguesa. 

Tem como objectivo tornar as poupanças dos emigrantes no Luxem-

burgo produtivas, através do lançamento de um produto de pou-

pança solidária com vista a angariar as economias dos emigrantes 

no Luxemburgo para fi nanciar IMF e, desta forma, apoiar projectos 

de melhoria das condições económicas e de saúde em CV, nomea-

damente disponibilizando as verbas do Fundo no apoio à promoção 

de pequenos negócios e Actividades Geradoras de Rendimentos.

A Organização de Mulheres de Cabo Verde 

(OMCV) tem, desde 1999, um programa de 

micro fi nanças. Até 2012 concederam 7737 

créditos a pessoas empreendedoras. Têm di-

ferentes linhas de micro crédito, conforme o 

público-alvo (mulheres chefes de família, fa-

mílias de emigrantes, agricultores das bacias 

hidrográfi cas, entre outros) e a zona geográfi ca de cobertura. Em 

relação ao fundo específi co para as famílias dos emigrantes, saiba 

que o objectivo é que as suas poupanças/remessas enviadas para a 

sua família em Cabo Verde se podem transformar num investimento 

produtivo e converter-se num emprego sustentável. Esta pode ser 

uma forma viável de preparar o seu regresso! Essa poupança per-

mite o acesso ao micro crédito em condições e taxas de juro mais 

baixas mas exige a comparticipação de 20% do montante por parte 

do próprio na abertura do negócio. 

Em todos os fundos, há apoio à concepção do negócio e posterior 

acompanhamento técnico na implementação do mesmo mas a 
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OMCV já não proporciona formação própria – encaminha para as ins-

tituições que o podem auxiliar nessa matéria. Saiba, também, que a 

OMCV trabalha em estreita parceria com a ADEI – são vários os casos 

em que a ADEI faz o trabalho de preparação, monta o plano de ne-

gócio, acompanha o empreendedor ao banco comercial e, depois se 

não houver concessão do crédito bancário, encaminha para a OMCV. 

Quando os empreendedores que receberam micro crédito da OMCV 

já estão numa fase de grande consolidação e precisam de ter aces-

so a valores mais elevados, a OMCV passa uma carta com todo o 

histórico do empreendedor e do negócio que facilita o acesso ao 

crédito bancário. Para mais informação contacte a OMCV e consulte 

o site: http://www.campo.com.cv/index.php?paginas=46&id_co-

d=%3C61&tipo=OMCV%20-%20Organiza%E7%E3o%20das%20

Mulheres%20de%20Cabo%20Verde

Em baixo estão algumas das ONGs que em Cabo Verde trabalham 

na área do emprego, formação profi ssional e micro crédito. Importa 

salientar que a maior parte das instituições/entidades são fi nancia-

das por projectos, ou seja, num determinado período temporal o seu 

âmbito de actuação pode ser alterado.



Oportunidades de Negócio Oportunidades de NegócioInstituição InstituiçãoCobertura territorial Cobertura territorial 

ACCVE
(Associação para 

a cooperação com 

Cabo Verde)

AMUSA 
(Associação para 

o mutualismo de 

Santo Antão)

ADAD
(Associação para 

a defesa do 

ambiente e 

desenvolvimento)

ASDIS 

Atelier MAR 

Citihabitat 

FAMI-PICOS

Habitat África 

MORABI

África70

Amigos da 

Natureza

AMIPAÚL 

•  Mindelo

•  Ilha de São 

Vicente e Cidade 

Velha 

•  Ilha de Santiago 
(Funku di Mudjeres)

•  Ilha de Santo 

Antão

•  Ilha de Santiago

•  Ilha de Santiago

•  Ilha de São 

Vicente e Santo 

Antão

•  Cidade da Praia 

(ilha e Santiago)

•  Picos (Ilha de 

Santiago)

•  Ilha de Santiago

•  Nacional

•  Ilha do Sal e ilha 

de Santiago

•  Ilha de São 

Vicente

•  Ilha de Santo 

Antão

A ACCVE actua no âmbito da formação e desenvolvimento, 

da emancipação das mulheres (existe um centro Funku 

di Mudjeres - para ações administrativas, formativas, 

informativas e lúdicas) e do apoio escolar, psicológico, 

familiar, alimentar, médico, desportivo e ocupação dos 

tempos livres a crianças carenciadas. 

Esta organização actua no âmbito do microcrédito e 

direitos do consumidor. 

A ADAD opera no âmbito da defesa do ambiente e no 

apoio às instituições da sociedade civil na luta contra a 

pobreza. Desta forma, desenvolve projectos orientados 

para a promoção do turismo e desenvolvimento 

sustentável, sobretudo no que toca ao desenvolvimento 

de competências profi ssionais.   

A ASDIS é uma organização que opera no âmbito do 

micro-crédito. 

Esta organização opera no âmbito da formação, pesquisa e 

promoção do desenvolvimento das artes e ofícios em Cabo 

Verde, sendo os projectos destinados ao desenvolvimento 

comunitário através da formação profi ssional, da promoção 

da economia solidária e de fundos de apoio comunitário.

A Citihabitat tem programas no âmbito do microcrédito 

e possui três linhas de apoio a atividades geradoras de 

rendimento e emprego, consoante a situação económica. 

A FAMI-PICOS apoia iniciativas de auto-promoção familiar, 

ou seja, fomento de acções de educação/formação 

para o desenvolvimento e ações que proporcionem, em 

especial, às mulheres e aos jovens, meios e condições 

de acesso ao crédito mútuo. Mais ainda, presta apoio e 

assistência técnica aos grupos mutualistas de poupança 

e crédito da sua área de intervenção.

Esta organização, em parceria com a MORABI, actua no 

âmbito do microcrédito. 

A MORABI tem como principais áreas de actuação a 

formação profi ssional em áreas distintas, as micro-fi nanças 

(crédito de tesouraria e de investimento), fazendo também o 

acompanhamento dos negócios durante a implementação e 

tem trabalho realizado na área da saúde sexual e reprodutiva

A África70  tem variado as suas áreas de intervenção em 

CV, de acordo com os projectos fi nanciados. Actualmente, 

desenvolve no Sal (Espargos) a iniciativa ProConSal em 

que um dos objectivos é o de formar mulheres chefes de 

família para o auto-emprego e apoiar a venda e melhoria 

da qualidade dos produtos de micro-empresários 

(sobretudo na área alimentar e do artesanato) 

Os Amigos da Natureza desenvolvem trabalho na área 

do ambiente e da formação, nomeadamente no apoio ao 

auto-emprego na área da pecuária. 

Esta organização trabalha a questão do auto-emprego, 

tem também uma rádio comunitária para formação e 

debate de assuntos na comunidade. Para além disso aposta 

em acções constantes na área do empreendedorismo e 

opera também na área do micro-crédito. Tem promovido 

a associação entre produtores e micro-empresários e 

facilitado o seu acesso aos mercados.
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Tabela 3:  ONGs em Cabo Verde que trabalham na área do 
emprego, formação profi ssional e micro-crédito

t



Lembre-se que nem todos os negócios exigem quantias e investi-

mento elevados. Por exemplo, mesmo na área do turismo, em que há 

inúmeros negócios que exigem um capital signifi cativo (por exemplo 

hotéis) há alternativas. Se tiver uma casa num local com forte poten-

cial turístico, pode pensar na hipótese de um pequeno turismo de ha-

bitação, em que aluga os quartos que não precisa para seu uso. Pode, 

também, explorar os serviços complementares na área do turismo, de 

que são exemplos a criação de circuitos de sightseeing diferenciados, 

a aposta nos desportos náuticos, entre outros. 

Rentabilize o facto de dominar outras línguas. E lembre-se que um dos 

principais custos dos negócios advém do facto de os empresários im-

portarem uma parte substantiva do que necessitam. Tente, ao máxi-

mo, utilizar as matérias-primas e bens di terra, principalmente os da 

sua ilha. O transporte marítimo entre ilhas continua a ser incerto e de 

elevado custo.

A escolha da forma jurídica da empresa é muito im-

portante e deve ser ponderada. Esta vai determinar 

o seu modelo de funcionamento desde o arranque e 

tem implicações tanto para o empresário como para o 

futuro empreendimento. A opção por um determinado 

estatuto jurídico deve ser tomada de modo a valorizar 

os pontos fortes da empresa e tendo em conta as 

características que melhor se adaptem às expectativas 

de desenvolvimento. Assim, a primeira decisão que o 

empresário deverá tomar prende-se com a opção entre 

desenvolver a sua empresa sozinho ou em conjunto 

com outras pessoas. 

Mais conselhos úteis para quem pretende regressar a Cabo Verde

1.  Procurar informação junto das instituições é fundamental; 

2. Trazer todos os documentos referentes às habilitações académicas e formação profi ssional; 

3. É necessário ter algum capital para investir, uma vez que CV está em desenvolvimento 

mas também sente os refl exos da crise internacional; 

4. Mesmo que não seja para investimento directo é necessário que exista um fundo de 

maneio disponível para o regresso, porque encontrar trabalho logo não é garantido; 

5. Por um lado, manter sempre o contacto com o país e, por outro, uma viagem para 

estudo de mercado e conhecimento da realidade também seriam importantes. 

Quadro 13  

Já tem uma ideia de negócio, qual é o estatuto 
jurídico a dar-lhe?
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Oportunidades de NegócioInstituição Cobertura territorial 

OMCV 

(Organização  

das Mulheres de 

Cabo Verde)

SOLMI

•  Ilhas de Santiago

•  Fogo 

•  Brava 

•  Boa Vista 

•  São Vicente 

•  Santo Antão

•  Ilha de Santiago 

(bairros 

periféricos da 

Cidade da Praia e 

para os Concelhos 

de Santa Cruz e 

S. Lourenço dos 

Órgãos

Dedica-se principalmente aos programas de micro-crédito, 

onde desenvolve um fundo específi co para as remessas da 

diáspora. A OMVC actua em diferentes áreas, nomeada-

mente ao nível dos serviços sociais de apoio ao VIH/SIDA 

e gabinete jurídico a vítimas de VBG, no artesanato – 

promoção da formação das técnicas mais tradicionais. 

A SOLMI desenvolve trabalho na área das micro-fi nan-

ças, do desenvolvimento socio-comunitário e saneamen-

to básico. Neste sentido, concede empréstimos para fi -

nanciar atividades com impacto sobre o indivíduo, sobre 

a família ou sobre um grupo de pessoas, privilegiando-se 

assim intervenções através de associações comunitárias 

dinâmicas existentes ou contribuir para o seu surgimento 

ou dinamização, ao invés de intervenções diretas. 

Fonte: Elaboração própria, com base nas indicações da Plataforma das ONGs e nas entrevistas a instituições. 

q



Existem dois critérios a ter em conta na 

escolha da forma jurídica: a responsabili-

dade e o número de sócios. O facto de a 

responsabilidade poder ser limitada ou 

ilimitada, pode revelar-se um factor de-

terminante na escolha da forma jurídica. 

Mas estes dois critérios encontram-se 

interligados pois se a constituição for 

efectuada por uma só pessoa torna-se 

mais difícil a defesa do património pes-

soal, pois a responsabilidade pode ser ilimitada, ao contrário do que 

acontece nas empresas constituídas por mais do que uma, uma vez 

que a responsabilidade é limitada e partilhada pelos vários sócios. 

As Sociedades “Anónimas” e “Por Quotas” são as formas jurídicas mais 

comuns. 

A tabela em baixo dá-lhe alguma informação adicional sobre as 

opções de estatuto jurídico das empresas:
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Características e RequisitosEstatuto jurídico

Empresário em nome 

individual

Sociedade Unipessoal 

por Quotas

Sociedade Unipessoal 

Anónima

Estabelecimento 

comercial em nome 

individual

Constituida por uma pessoa com total autonomia e responsabilidade.

As sociedades por quotas podem ser constituídas com um único 

sócio, desde que este seja uma pessoa singular. Uma pessoa singular 

não pode constituir mais do que uma sociedade unipessoal.

Uma sociedade pode constituir uma sociedade anónima de cujas 

acções ela seja inicialmente a única titular. A maioria das normas 

legais a seguir são as aplicáveis à sociedades por quotas.

 É uma empresa titulada por um só indivíduo ou uma pessoa singular, 

que afecta bens próprios à exploração da sua actividade económica.
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Tabela 4:  Estatutos jurídicos das empresas em Cabo Verde 
e respectivas características

t

Características e RequisitosEstatuto jurídico

Sociedade Anónima

Cooperativas

Sociedade em 

Comandita simples ou 

por Acções

Sociedade por Quotas

Sociedade em nome 

Colectivo

O capital está divido por acções. Os sócios têm a sua responsabilidade 

limitada ao valor das acções por si subscritas. No mínimo, é preciso 

dois sócios (membros ou accionistas) para formar uma Sociedade 

Anónima. 

São pessoas colectivas autónomas, de livre constituição, de capital 

e composição variáveis, que, através da cooperação e entreajuda 

dos seus membros, com obediência aos princípios cooperativos, 

visam, sem fi ns lucrativos, a satisfação das necessidades e aspirações 

económicas, sociais ou culturais daqueles. Constituída por um número 

mínimo de 6 fundadores.

Cada um dos sócios comanditários responde apenas pela sua entrada. 

Os sócios comanditados respondem pelas dívidas da sociedade nos 

mesmos termos que a Sociedade em Nome Colectivo.

O capital está dividido em quotas . Em caso de dívida responde 

apenas o património social da empresa. Os sócios são solidariamente 

responsáveis por todas as entradas convencionais no contrato social. 

É obrigatório proceder ao acto de constituição pública da sociedade, 

indicando o capital social, o número e o valor das quotas. Implica o 

desdobramento do capital social, subscrito por cada sócio. 

Os sócios respondem de uma forma ilimitada e subsidiária perante a 

empresa e solidariamente entre si perante os credores.
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Fonte: Código das Sociedades Comerciais e Registo de Firmas.

Para ver as normas legais a seguir em cada estatuto jurídico das 

empresas, mormente obrigações dos sócios, consulte o Código 

das Sociedades Comerciais e Registo de Firmas (decreto-lei nº 3/99, 

de 29 de Março) ou o site http://www.pme.cv/index.php/en/com-

ponent/content/article/12-guia-do-empreendedor/356-as-princi-

pais-formas-juridicas.

Saiba que o Governo, através da portaria nº17/2013, decidiu suprimir 

a exigência de um valor mínimo para o capital social de uma empresa 



Estes são os passos que deve seguir para 

criar uma empresa em Cabo Verde:

Solicitar uma certidão quanto à denominação 

pretendida; 

Elaborar os Estatutos;

Apresentar ao notário o Extracto de 

Conta, ou Declaração de um Banco a 

funcionar em Cabo Verde, confi rmando 

depósito em dinheiro dos valores mínimos 

estipulados por lei para realização do capital social; 

Realizar Escritura de Constituição da Sociedade nos Cartórios nacionais; 

Publicação, no Boletim Ofi cial do Governo de Cabo Verde, do 

convénio constitutivo ou dos estatutos da sociedade; 

Registar na Direcção Geral de Contribuições e Impostos - Ministério 

das Finanças e Planeamento, para efeitos de tributação; 

Efectuar o Registo junto aos departamentos estatais ou instituições 

competentes, em função das matérias; 

Obter a Certidão de Registo Comercial na Conservatória. 

Actualmente pode criar a sua “Empresa no Dia” num dos balcões 

da Casa do Cidadão. Instituído pelo Decreto-lei nº9/2008, de 13 

de Março. Trata-se de um regime especial de constituição e fun-

cionamento imediato de sociedades, que abrange as sociedades 

comerciais do tipo por quotas e anónimas (sociedade por quotas; 

sociedade unipessoal por quotas; sociedade anónima; sociedade 

unipessoal anónimas). 

Este regime não se aplica às sociedades cuja constituição dependa 

de autorização especial e às sociedades cujo capital seja realizado 

com recurso a entradas em espécie. Normalmente o processo é 

concluído em 35 a 60 minutos e tem um custo de 10.000$00. 

Consulte a secção do website Porton di nos Ilha para saber que 

documentos deve levar consigo para constituir a empresa no dia. 

Fique já a saber que tem apresentar os seguintes documentos: 

Identifi cação do Requerente: 

BI / Passaporte válidos (obrigatório);

Documento de Representação do Requerente:

•  Procuração, no caso de pessoa singular;

•  Acta e/ou procuração e certidão comercial no caso de empresa 

nacional;

•  Acta e/ou procuração e certidão comercial no caso de empresa 

estrangeira (traduzido e autenticado na Embaixada).

Nº. de Identifi cação Fiscal de todos os sócios e/ou intervenientes: NIF;

Certifi cado de Admissibilidade de Firmas: CAF (documento que 

aprova o nome caso não queira escolher um nome de fantasia);

Como criar 
uma empresa em Cabo Verde?
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por considerar que trata de um obstáculo à criação de empresas em 

sectores com potencial de crescimento onde são desnecessários 

avultadas somas para iniciar negócio.



Termo de Responsabilidade do Técnico de Contas com Assinatura 

Reconhecida;

Caso existam sócios menores:

•  Cédula, Certidão de Nascimento ou B.I. do menor;

•  NIF

•  Declaração da mãe ou do pai de que possui conhecimento que o seu 

fi lho irá participar como sócio na empresa (assinatura reconhecida).

Após constituir a empresa, ser-lhe-á entregue uma pasta que 

contém vários documentos: certidão do registo comercial da em-

presa, contrato de constituição da empresa, nº de publicação da 

constituição, declaração de início de actividade, comprovativos de 

registo de inscrição (INSP, IGT, DGT), comprovativo do registo na 

Câmara do Comércio e no portal (facultativos). 

Para mais informações, passo a passo, sobre como criar uma empre-

sa em Cabo Verde consulte o site http://www.pme.cv/index.php/en/

guia/375-registo-publico?showall=&limitstart.

Pode dirigir-se à ADEI, ao CAMPO, à Casa do Cidadão, às Câmaras 

de Comércio, entre outras instituições, para pedir esclarecimentos e 

apoios nos processos administrativos.

Como iniciar a actividade da sua empresa 
em Cabo Verde?
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Seguem-se alguns procedi-

mentos adicionais após cria-

ção de empresa, para iniciar 

a actividade empresarial: 

Inscrição na Direcção 

Geral de Contribuição 

e Impostos, através da 

Repartição de Finanças 

local, para efeitos fi scais – 

antes de iniciar alguma activi-

dade geradora de rendimentos 

a Empresa deve apresentar a respectiva declaração de início de acti-

vidade – faz parte das obrigações fi scais para o IUR e IVA;

Licenciamento da Actividade – informe-se para saber que instituição 

tem a responsabilidade de emitir a licença alvará da sua actividade 

em particular. Fique a saber que para:

•  Comércio (comércio a grosso é emitida pela Câmara de Comércio, 

Indústria e Serviços da região; comércio a retalho é emitida pela 

Câmara Municipal onde a actividade será implementada;), Licen-

ça de Importador/Exportador (Câmara de Comércio da respectiva 

Região);

•  Construção civil – requerer alvará adequado junto do Ministério das 

Infra-estruturas, Transportes e Mar;

•  Indústria - necessário solicitar à Direcção Geral de Indústria e Energia.

Inscrição na Direcção Geral do Trabalho – após efectuar o registo 



comercial, a empresa deve enviar o horário de trabalho (de funcio-

namento e dos trabalhadores) para ser homologado pela Direcção 

Geral do Trabalho;  

Declaração na Inspecção Geral do Trabalho – todas as entidades com 

trabalhadores ao seu serviço, por tempo determinado ou indetermi-

nado, são obrigadas a enviar à IGT e às suas respectivas delegações, 

até ao dia 31 de Março de cada ano, o Mapa do Quadro de Pessoal 

(há um modelo ofi cial a utilizar).

Lembre-se, também, das suas obrigações para com a Protecção So-

cial quer como empregador ou trabalhador liberal. Se tiver ao seu 

serviço trabalhadores abrangidos pelo regime de protecção social 

(que exerçam a sua actividade no comércio, na indústria e nos servi-

ços), deverá comunicá-los ao INPS (Instituto Nacional de Previdência 

Social) e fazer a inscrição que é obrigatória. O Boletim de inscrição 

e os demais documentos exigidos devem ser enviados no máximo 

no prazo de 15 dias depois de ter iniciado a actividade. Se trabalhar 

por conta própria, em situação de auto-emprego, deverá proceder 

da mesma forma. O empregador e o trabalhador fi cam sujeitos ao 

pagamento de uma contribuição mensal fi xada em 23% do salário 

– 15% cabe ao empregador e 8% cabe ao trabalhador. No caso dos 

trabalhadores por conta própria/liberais, em situação de auto-em-

prego, terão que contribuir, mensalmente, com uma taxa de 11% 

ou 19,5%, conforme se trate do esquema obrigatório ou alargado. 

Esta cobertura de protecção social dá-lhe acesso, mediante determi-

nados requisitos prévios, a subsídios, mormente em caso de doença, 

maternidade, paternidade, adopção, aleitação, assistência médica e 

medicamentosa, abono de família, entre outros. Saiba mais informa-

ções no site do INPS – www.inps.cv ou no site http://www.pme.cv/

index.php/pt/2013-09-14-22-23-29/obrigacoes-sociais onde poderá 

descarregar todos os documentos necessários.

É reconhecido o peso das burocracias em Cabo Verde. O investi-

mento não está imune a este obstáculo. Para obter autorizações e 

licenças leva muito tempo, exige-se muita documentação e estão 

muitas entidades envolvidas. Por esta razão, e como forma de sim-

plifi car os procedimentos, diminuir a dispersão de “papéis” por várias 

instituições e acelerar os tempos de resposta das instituições públi-

cas, será inaugurado brevemente (ainda em 2014) o balcão único de 

investimento, sobre a tutela de Cabo Verde Investimentos. Aí poderá 

tratar de todos os passos necessários para tratar dos procedimentos 

administrativos necessários à criação e arranque do funcionamento 

da sua empresa. Prevê-se que o pacote global de custos e de prazos 

será reduzido. Vai, também, poder passar a consultar o estado do seu 

processo on-line, o que será uma enorme mais-valia para os emi-

grantes que à distância queiram começar a montar o seu negócio.

Como criar 
uma cooperativa? 10
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Os princípios das cooperativas

•  A adesão e a exoneração são livres e o número de sócios não pode ser limitado senão por 
razões que decorram da lei ou dos fi ns e natureza da actividade;

•  O direito de voto nas cooperativas de primeiro grau baseia-se no princípio da atribuição de 
um voto singular a cada sócio;

•  A distribuição dos excedentes, quando os estatutos o permitirem, é efectuada em função 
das operações económicas realizadas pelos sócios com a cooperativa ou de trabalho e 
serviços prestados;

•  Os órgãos sociais são eleitos por sufrágio directo, livre igual e devem prestar contas 
periodicamente do exercício do seu mandato;

•  Fomentar a educação cooperativa dos seus sócios, trabalhadores e público em geral e a 
difusão dos princípios e métodos de acção cooperativa;

•  Fomentar o espírito de solidariedade entre os seus sócios;

•  Satisfazer as necessidades económicas, sociais e culturais dos seus sócios em condições de 
preço e qualidade compatíveis com os fi ns para que foram constituídas.

Quadro 14  

Importa começar por referir que as cooperativas podem ser criadas 

para qualquer ramo de actividade não vedado à iniciativa privada. 

Podem associar-se com qualquer pessoa colectiva desde que tal 

melhore a prossecução dos seus fins. Em Cabo Verde tem sido 

observada uma grave falta de organização e de cooperação por parte 

dos empresários. 

No caso do mercado do turismo, é muito difícil chegar e servir os ho-

téis se trabalhar de forma individualizada. É preciso que os empresários 

se associem para que todos ganhem e uma dessas formas pode ser 

através de cooperativas.

As cooperativas podem ser:

De primeiro grau – os sócios são pessoas singulares ou pessoas 

colectivas. Para serem constituídas precisam e um número mínimo 

de 6 fundadores. No caso das cooperativas de consumo exigem-se 

20 fundadores;

De grau superior - são as uniões, federações e confederação resul-

tantes do agrupamento de várias cooperativas.

As cooperativas são constituídas em assembleia de fundadores, 

para cuja mesa elegerão na primeira reunião um presidente, um se-

cretário e um vogal, que estabelecerão as regras de funcionamento. 

A assembleia de fundadores aprovará o contrato societário e ele-

gerá os outros órgãos da cooperativa. A cooperativa considerar-se-á 

constituída apenas por aqueles que votaram favoravelmente a sua 

criação e o contrato societário. 

A deliberação da constituição da cooperativa deverá constar de uma 

acta, subscrita pelos membros da mesa, contendo os seguintes 

elementos:

Os nomes ou formas de todos os sócios fundadores;

O tipo de sociedade;

A forma da sociedade;

O objecto da sociedade;

A sede da sociedade;

O capital social, salvo nas sociedades 

em que todos os sócios contribuam 

somente com a sua indústria;

A quota de capital e a natureza da entrada de cada sócio, bem como 

os pagamentos efectuados por conta de cada quota. Consistindo a 
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Retenção na fonte: Alguns rendimentos têm de ser deduzidos do IRS logo no momento do 
seu pagamento. A entidade que paga os rendimentos tem a obrigação de reter o imposto 
e de o entregar ao Estado por parte do seu titular. A retenção na fonte funciona como um 
adiantamento do imposto por parte do contribuinte. Posteriormente, quando o benefi ciário 
do rendimento fi zer o cálculo do imposto a pagar (relativamente ao período no qual auferiu 
o rendimento) o imposto retido abate no valor global. 

No apuramento do IUR a reter, considera-se remuneração mensal o montante pago a título 
de remuneração fi xa, acrescido de quaisquer remunerações acessórias (gratifi cações, horas 
extraordinárias, custas, participações nos emolumentos, valores pagos pelos projectos, e 
outros abonos e subsídios) colocados à disposição dos seus titulares no mesmo período, 
ainda que respeitantes a meses anteriores.

Consulte a fórmula e a tabela de retenção em: http://www.dgci.gov.cv/index.php/apoio-
ao-contribuinte/guias-fi scais e http://www.dgci.gov.cv/index.php/apoio-ao-contribuinte/
taxas-do-iur/retencao-mensal-na-fonte-iur-ps

entrada em bens diferentes de dinheiro deve constar obrigatoria-

mente a descrição destes e a especifi cação dos respectivos valores;

A data do encerramento do exercício anual, se este não for coinci-

dente com o ano civil;

Data e local da deliberação;

Titulares dos órgãos sociais eleitos.

O contrato social aprovado deve ser anexo à acta e ambos terão que 

ser assinados pelos fundadores. Do contrato societário das coopera-

tivas deverão constar: a) a fi rma e a localização da sede, dos estabe-

lecimentos e das delegações ou outras formas de representação se 

os houver; b) o objecto e os fi ns; c) a duração; d) a identifi cação dos 

cooperadores; e) montante do capital social inicial, a forma da sua 

realização e aumento e o das entradas mínimas subscritas por cada 

um dos sócios; f ) a constituição, competência e funcionamento dos 

seus órgãos e g) as normas de gestão económico-fi nanceira.

Quais são os regimes de impostos em Cabo Verde?

Em Cabo Verde existem sete tipos de impostos, sendo os três prin-

cipais o Imposto Único sobre Rendimentos  (IUR), o Imposto Único 

sobre o Património  (IUP) e o Imposto sobre o Valor Acrescentado  

(IVA)  e, os restantes, o imposto sobre consumos especiais, o imposto 

de selo, o imposto de circulação e o imposto de incêndio. Consulte a 

informação resumida em baixo com os três principais:

Imposto Único sobre o Rendimento (IUR)

Sobre pessoas singulares – o IUR deve ser retido pelas empresas 

aos seus trabalhadores e entregues nas repartições das fi nanças. No 

caso dos trabalhadores dependentes, a taxa a aplicar encontra-se na 

tabela de retenção na fonte, e varia directamente com o montante 

do salário auferido, assim determinando o valor a pagar. Para os ren-

dimentos provenientes de recibo de pagamento, de prestação de 

serviços ou qualquer outro rendimento e para os provenientes de 

actividades enquadráveis nas profi ssões liberais, a taxa de retenção 

na fonte encontra-se na tabela de retenção não fi xa. Incide sobre o 

valor global anual das várias fontes de rendimento, quer em dinheiro 

quer em espécie, destacando-se: categoria A: rendimentos prediais 

derivados da locação total ou parcial de prédios; categoria B: rendi-

mentos comerciais e industriais incluindo as mais-valias, prestações 

de serviços e os rendimentos agrícolas (agricultura e pecuária) e 

piscatórios; categoria C: rendimentos de capitais e outros tais como 

os provenientes de jogos e lotarias e categoria D: rendimentos de 

trabalho dependente e independente, incluindo pensões e rendas 

temporárias ou vitalícias. É declarado e pago anualmente;

Sobre pessoas colectivas – deve ser declarado por todas as empresas 

ou pessoas singulares equiparadas. É calculado com base no lucro 

após as deduções dos prejuízos e benefícios fi scais. Às empresas que 

utilizam o método de verifi cação é aplicada a taxa de 25%, enquanto 

às do método de estimativa a taxa é de 15%. Para as Instituições 

Financeiras, monetárias e não monetárias, a taxa de IUR (PC) é de 

20% sobre os lucros. É declarado e pago anualmente;
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Principais difi culdades11

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)

Todos os sujeitos passivos do IVA, com excepção daqueles enquadrados 

em regimes especiais, são obrigados a apresentar mensalmente a 

declaração periódica (já é possível fazê-lo on-line) e entregar o 

montante do imposto exigível na Repartição de Finanças. A taxa 

de IVA é uma taxa única de 15% que incide sobre as despesas de 

consumo e tributa o valor acrescentado das transacções efectuadas 

pelo contribuinte. Estão isentos um conjunto de bens considerados 

essenciais no consumo. Na Hotelaria e Restauração aplica-se IVA 

a 6%.

Imposto Único sobre o Património (IUP) 

A taxa de tributação em sede de IUP é de 3% aplicados sobre actos 

sujeitos a escritura pública e sobre o valor patrimonial dos prédios. 

Para mais informações consulte o site ou entre em contacto com 

a Direcção Geral de Contribuições e Impostos (DGCI). A secção das 

perguntas frequentes poderá ser-lhe muito útil para obter mais 

detalhes: http://www.dgci.gov.cv/index.php/perguntas-frequentes/

iur-pessoas-singulares.

Quais têm sido as principais difi culdades dos 

emigrantes retornados?

As principais difi culdades dos emigrantes que regres- sam a Cabo 

Verde têm estado relacionadas com o transporte dos seus bens para 

o arquipélago (informe-se bem sobre os procedimentos e custos) 

e com a sua reintegração no mercado de trabalho. Saiba que, ac-

tualmente, encontrar um trabalho por conta de outrem pode ser 

um processo que demora tempo, a taxa de desemprego continua 

elevada e existem áreas em que o mercado já está saturado. Mais 

ainda, existem muitos Cabo-Verdianos e cabo-verdianas que estão a 

trabalhar sem contrato de trabalho. No caso daqueles que optaram 

pela criação de um negócio próprio, as principais queixas recaem 

sobre a burocracia (a documentação exigida é bastante e o tempo 

de resposta das instituições é lento) e sobre a difi culdade de acesso 

a fi nanciamento. 

Veja os apoios existentes e os conselhos que lhe damos ao longo do 

Manual – podem-lhe ser úteis.

Perdeu o contacto com a família e amigos em Cabo Verde e/

ou não tem poupanças para aguentar os primeiros tempos em 

Cabo Verde. Há ajudas para apoiar a reintegração? 

Para tentar reencontrar a sua família e amigos em Cabo Verde peça o 

apoio do Ministério das Comunidades. Não se aconselha o regresso 

sem poupanças, uma vez que os apoios sociais existentes não che-

gam para todos os pedidos. 

Os apoios à reintegração para emigrantes são, actualmente, aqueles 

que lhe apresentámos anteriormente (isenções fi scais nas alfânde-

gas, programa de apoio ao retorno voluntário e reintegração, dispo-

sitivo da OFII para quem queira montar um negócio). Contacte o Mi-

nistério das Comunidades que está sempre ao corrente dos apoios 

específi cos para emigrantes e com o INPS para saber se existe acordo 

de segurança social com o país onde esteve emigrado – isso per-

mitir-lhe-ia benefi ciar de alguns apoios em Cabo Verde, variando de 

acordo com a sua situação e com o país onde residiu. 
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Descrição das acçõesNome da estrutura

Centro Nacional 
de Pensões Sociais
CNPS

 Instituto Nacional de 
Previdência Social
 INPS

O CNPS é um estabelecimento público do estado que funciona desde 
2007. A sua sede é na Praia mas tem delegações que o representam 
a nível local.É um dos principais intervenientes no domínio da 
protecção social que assegura o reforço da rede de segurança social 
de base destinada às camadas mais pobres da população ou em 
situação de risco de exclusão social (pessoas idosas, portadores de 
defi ciência ou inaptos para assegurar uma actividade económica).

O Centro Nacional de Pensão Social é um fundo que permite atribuir 
uma pensão de 5 000 ecv às pessoas necessitadas (neste momento 
benefi cia 21.000 pessoas). É uma pensão social não contributiva. 
Para além desta pensão, os benefi ciários têm acesso gratuito a 
medicamentos nas farmácias públicas (são inscritos e possuem um 
cartão de aderente).Infelizmente as farmácias públicas nem sempre 
estão em condições de fornecer os medicamentos. Por isso foi criado 
um fundo (fi nanciado com a retirada de 100 ECV em cada pensão de 
5000 ecv) que permite aos benefi ciários de adquirir os medicamentos 
nas farmácias privadas que têm um acordo com o INPS.

Trata-se de uma instituição pública dotada de autonomia administrativa 
e fi nanceira, com um património próprio, tendo como principal 
atribuição, a gestão do regime geral obrigatório da protecção social 
dos trabalhadores.Tem como missão garantir a protecção dos 
indivíduos contra os riscos que determinam a perda ou a redução 
das capacidades para o trabalho, oferecendo uma garantia de 
rendimento quando são atingidos por esses riscos sociais.

Tabela 5:  Principais actores e apoios sociais existentes em Cabo Verdet

Descrição das acçõesNome da estrutura

 Direcção Nacional da 
Saúde
DNS

Direcção Geral da 
Solidariedade Social
DGSS

Câmaras Municipais

A DNS depende do Ministério da Saúde. Trata-se do serviço 
central encarregue da regulamentação, orientação, coordenação e 
supervisão das actividades de promoção da saúde, de prevenção 
de doenças e de prestação de cuidados de saúde e das instituições 
públicas e privadas de prestação desses cuidados. 

Essas representações são denominados «Centros de desenvolvimento 
social ». Dispõe de um fundo de apoio às famílias carenciadas. É 
um fundo global que permite implementar diferentes programas 
orientados para perfi s específi cos (crianças, pessoas idosas, pessoas 
portadoras de defi ciência, mulheres vítimas de agressão…)

A DGSS tem representações em 20 municípios. Unicamente em 
Ribeira Grande de Santiago e São Lourenço dos Órgãos (Santiago 
Sul) não possuem um centro. 

Câmara da Praia: 
Ainda não existe um gabinete dedicado aos emigrados (em fase de 
criação). 

Apoio social:
A câmara possui vários instrumentos de apoio social para as 
crianças, pessoas idosas, pessoas portadoras de doenças como o 
HIV, pessoas carenciadas, etc.

- Gestão de centros para pessoas idosas;
-  Distribuição de alimentos e organização de actividades para 

pessoas idosas;
- Cuidados de saúde e sanitários para pessoas;
- Gestão de 16 jardins-de-infância;
- Apoio para a reabilitação de casas degradadas.

A câmara trabalha em estreita colaboração com as instituições 
nacionais dedicadas ao apoio social (Direcção Geral da Solidariedade 
Social – DGSS) assim como com as associações locais e ONG 
presentes no território nacional como a Cruz Vermelha.A cooperação 
cubana está igualmente presente na Praia através da disponibilização 
de médicos. A câmara encaminha para esses médicos os casos de 
pessoas com necessidade de ajuda médica. 

Câmara de Ribeira Grande de Santiago: 
A Câmara não dispõe de um gabinete da emigração. De momento 
fornecem informações básicas quando solicitadas pelos emigrantes.

Apoio social:
-  Apoio com transporte escolar para os alunos do secundário do 

município;
- Ajuda fi nanceira aos alunos carenciados (Propinas);



Descrição das acçõesNome da estrutura

- Fornecimento de material escolar às crianças desfavorecidas;
- Apoio fi nanceiro às crianças órfãs;
-  Alimentação de base (Cestas básicas) para as famílias 

desfavorecidas;
- Apoio na construção/reabilitação de alojamentos sociais;
- Apoio na realização de actividades sócio-juvenis;
- Apoio na elaboração de projectos de arquitectura e sociais;
-  Realização de actividades para a comemoração de dias 

internacionais (jornadas dos velhos, dia internacional das 
mulheres, da criança, etc);

- Realização de feira de saúde (sem custos para a câmara).

Câmara de Tarrafal: 
Não existe um gabinete dedicado a apoiar os emigrados mas sim 
um balcão instalado no verão e no fi m do ano (época de regresso 
dos emigrantes).É o gabinete dos recursos humanos que se 
encarrega deste assunto.

Apoio Social:
-  Alimentação de base (Cestas básicas) para as famílias 

desfavorecidas;
-  Ajuda na compra de medicamentos para as pessoas 

desfavorecidas, pessoas defi cientes e seropositivas (HIV);
- Apoio psicossocial aos jovens em situação de risco;
- Visitas às pessoas idosas acamadas;
-  Apoio na construção de alojamentos sociais (construção e 

reabilitação de casas);
-  Ajuda fi nanceira aos alunos desfavorecidos do ensino superior 

(Propinas);
- Apoio com transporte escolar para os alunos do município;
- Apoio na compra de uniformes escolares;
-  Apoio para os exames médicos complementares (compra de óculos);
- Compra de bilhetes de avião para visita familiar noutras ilhas;
-  Compra de bilhetes de avião para consultas de médicos 

especialistas em São Vicente;
-  Compra de bilhetes de avião para o regresso de emigrantes de 

São Tomé e Príncipe e de Portugal.

Descrição das acçõesNome da estrutura

Câmara de Santa Cruz: 
Existe Gabinete de apoio aos emigrados, com ligação directa ao 
Gabinete do Presidente da câmara.

Apoio Social:
- Apoio para consultas médicas;
- Assistência na compra de medicamentos;
-  Alimentação de base (Cestas básicas) para pessoas vulneráveis 

(seropositivos, pessoas doentes no geral);
- Ajuda fi nanceira para a realização de funerais;
-  Apoio na construção de alojamentos sociais (construção e 

reabilitação de casas);
-  Apoio escolar (compra de material escolar, apoio fi nanceiro para 

o transporte escolar, propinas);
- Apoio na formação profi ssional de jovens.

Foi aberto um centro de dia em parceria com a ICCA para ocupar o 
tempo livre das crianças que saem da escola. Existe projecto para 
um centro de dia para pessoas idosas.

Câmara de Calheta São Miguel: 
Existe um gabinete do emigrante mas não funciona devido a falta 
de meios (inexistência ou pouco técnicos formados)

Apoio Social:
-  Assistência médica (ajuda fi nanceira para a compra de medica-

mentos e pagar consultas médicas);
- Ajuda no transporte escolar;
- Apoio na construção de casas e casas de banho; 
-  Assistência às crianças desfavorecidas (que não têm apoio dos pais); 
- Ajuda na construção e reparação de cisternas.

Câmara de São Salvador do Mundo (Picos): 

Apoio social:
- Ajuda às pessoas vulneráveis (mulheres, crianças órfãos); 
- Apoio escolar (despesas e transporte escolar - Propinas); 
- Ajuda na compra de medicamentos, 
- Apoio na construção de casas (dentro das possibilidades); 
- Apoio às associações do município, 
- Alimentação de base (Cestas básicas).

IN
FO

RM
E-

SE
 SO

BR
E 

CA
BO

 V
ER

DE
 –

 O
 Q

UE
 D

EV
E 

SA
BE

R 
E 

CO
MO

 R
EIN

TE
GR

AR
-S

E 
EC

ON
OM

IC
AM

EN
TE

INFO
RM

E-SE SO
BRE CABO

 VERDEO
 Q

UE DEVE SABER E CO
M

O
 REINTEG

RAR-SE ECO
NO

M
ICAM

ENTE

Manual de reintegração socioprofi ssional para os Cabo-Verdianos de França150 Manual de reintegração socioprofi ssional para os Cabo-Verdianos de França 151



Descrição das acçõesNome da estrutura

Os agentes deslocam-se ao terreno para avaliar o perfil 
socioeconómico do requerente e elaboram um relatório que 
permite responder às necessidades. 

Câmara de Santa Catarina:
Existe um gabinete de emigração.Todos os anos em Julho/Agosto é 
organizado um encontro com os emigrantes que vêm passar as férias 
em Santa Catarina/Assomada.A maioria dos pedidos recebidos pelo 
gabinete é de ordem administrativa (alfândegas, saúde, etc.) ou têm 
a ver com o emprego.

Apoio social :
Para o apoio social a câmara dispõe de 2 técnicos. O seu trabalho 
consiste na elaboração de um relatório que permite conhecer o perfi l 
do requerente (alojamento, nível escolar, emprego, família, etc.). 
O serviço de apoio social abre um processo dessa pessoa e avalia o 
tipo de ajuda que a câmara pode dar, nomeadamente:

- Distribuição de géneros alimenticios; 
- Ajuda na compra de medicamentos; 
- Ajuda fi nanceira na organização de funerais; 
- Apoio na formação profi ssional.

Câmara de São Lourenço dos Órgãos: 
Não existe um gabinete da emigração.

Apoio social:
- Acompanhamento, pagamento de consultas médicas;
- Compra de medicamentos;
- Apoio no alojamento.
- Bolsas de estudo;
- Orientação para as instituições competentes.

Câmara de São Domingos: 
O gabinete de emigração ainda não existe mas todos os assuntos 
ligados à emigração e imigração são orientados para o assistente do 
presidente da câmara.
De momento não está prevista uma assistência específi ca para 
emigrantes. Os pedidos pontuais são resolvidos caso a caso. 

Apoio social:
- Ajuda na compra de medicamentos;

Descrição das acçõesNome da estrutura

- Ajuda fi nanceira aos estudantes desfavorecidos (propinas);
- Ajuda com transporte escolar para as crianças desfavorecidas;
- Jardins-de-infância;
- Ajuda alimentar a pessoas idosas desfavorecidas;
- Realização de actividades por ocasião das festas (ex:  Natal);
- Ajuda na reabilitação de casas.

Câmara de São Filipe:
Tem umgabinete do emigrante.

Apoio social:
- Distribuição de géneros alimenticios (cestas básicas);
- Ajuda no transporte escolar; 
- Apoio para a criação de auto emprego; 
- Ajuda na compra de medicamentos; 
- Evacuação para cuidados médicos.

Câmara de Mosteiros:
Existe um Gabinete de emigração mas ainda não funciona a 100%. 
Todos os anos a 12 agosto a câmara comemora o dia do emigrante 
através da realização de conferências, almoços, etc.

Apoio Social:
- Ajuda alimentar aos mais desfavorecidos;
-  Ajuda na compra de medicamentos e no pagamento de 

consultas médicas;
-  Ajuda na compra de produtos de higiene (fraldas para idosos, 

etc);
- Apoio fi nanceiro aos estudantes (propinas);
- Apoio no transporte escolar.

Câmara de Santa Catarina do Fogo:
A câmara não dispõe de um gabinete da emigração e é o presidente 
da câmara que recebe directamente os emigrantes juntamente com 
o vereador desta área. A câmara realiza conferências por ocasião das 
festas do município no mês de novembro.
Apoio Social:

- Ajuda alimentar às pessoas desfavorecidas;
- Fornecimento de vestuários;
-  Ajuda na reabilitação de casas, nomeadamente para a reparação 

dos tectos;
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Descrição das acçõesNome da estrutura Descrição das acçõesNome da estrutura

- Manutenção dos equipamentos escolares;
- Bolsas de estudo;
- Ajuda no transporte escolar;
- Distribuição de géneros alimenticios (cestas básicas);
- Ajuda na compra de medicamentos;
- Assistência para a organização de funerais;
- Ajuda na construção (projectos arquitectónicos e especialidades).

Câmara de Boa Vista:
Existe um Gabinete de apoio aos emigrantes.

Apoio social:
- Gestão dos jardins-de-infância;
- Ajuda às pessoas idosas;
- Construção e reabilitação de alojamentos sociais;
-  Fundo de apoio às actividades geradoras de rendimentos para 

apoiar as micro e pequenas empresas (FAAGER).

Câmara de Ribeira Brava:
Existe um Gabinete da emigração.

Apoio social:
-  Fornecimento de material de construção para restaurar casas de 

familias carenciadas;
-  Apoio através da realização de projectos de arquitectura e de 

engenharia para a construção de alojamentos;
-  Doação de terrenos para jovens e pessoas carenciadas para a 

construção de casas;
-  Apoio às associações comunitárias na gestão dos centros 

comunitários, principalmente através de equipamentos, 
reforçando assim a cooperação entre a câmara e as associações.

- Assistência aos defi cientes e às pessoas idosas;
- Apoio às actividades da Cruz Vermelha;
-  Apoio na ligação dos alojamentos de famílias carenciadas à rede 

eléctrica;
- Ajuda na compra de medicamentos;
- Subvenção de jardins-de-infância dos bairros desfavorecidos;
-  Apoio na implementação de actividades extra escolares para as 

crianças do município;
- Apoio à formação profi ssional com os parceiros;
- Ajuda no transporte escolar para alunos do ensino secundário;

- Ajuda aos estudantes do ensino secundário e superior (propinas);
- Apoio no fi nanciamento do transporte escolar.

Câmara de Brava:
Existe um Gabinete de emigração (balcão emigrante). 

Apoio social:
- Evacuação de doentes;
- Material escolar;
- Transporte escolar;
-  Bolsa de estudo para estudantes que devem deslocar-se a Praia, 

São Vicente ou Fogo;
- Renovação de passaportes;
- Compra de colchões;
- Distribuição de géneros alimentares (cestas básicas).

Câmara de Maio:
Não existe um Gabinete da emigração. A câmara realiza encontros e 
conferências com a diáspora em setembro e dezembro.

Apoio Social:
- Ajuda na compra de medicamentos;
-  Compra de bilhetes de avião para consultas médicas específi cas 

na Praia;
- Atribuição de pensões sociais para pessoas idosas e defi cientes;
-  Ajuda na construção/reabilitação de casas e na construção de 

casas de banho;
- Aquisição de terenos para construção;
- Assistência para a ligação às redes de água e electricidade;
- Ajuda no transport escolar;
-  Apoio na formação profi ssional e aos estudantes do ensino 

superior.

Câmara de Sal :
Existe um gabinete do emigrante.

Apoio Social:
- Apoio na formação profi ssional;
- Ajuda na criação de associações;
- Sector social e educação;
- Apoio às cantinas escolares;
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Descrição das acçõesNome da estrutura

-  Apoio aos estudantes do ensino superior e da formação 
profi ssional;

-  Ajuda no fi nanciamento do transporte de atletas (Futebol, 
Handebol, Atletismo) e promoção de eventos desportivos.

Câmara de Tarrafal de São Nicolau:
Não existe um Gabinete da emigração.

Apoio social :
Este serviço está sendo prestado actualmente pelo Centro de 
Desenvolvimento Social (CDS), incluindo:

- Material de construção/construção de alojamentos;
- Ligação à rede de água e electricidade;
- Alimentação de base (cestas básicas);
- Tratamento médico (evacuações);
- Apoio na realização de funerais;
- Promoção de eventos associativos;
- Ajuda no transporte e material escolar (propinas).

Câmara de São Vicente:
Tem um ponto focal para a migração na secretaria do Município.

Apoio Social:
Em Janeiro de 2013 foi instalada a Rede solidária visando sensibilizar a 
sociedade, mobilizar os recursos e identifi car as pessoas em situação 
de pobreza extrema. Esta Rede é composta pela ONG Morabi, a 
associação Acato, o Hospital Baptista de Sousa, a empresa Moave, a 
Igreja Nazarena e a Rottary Club.

Os técnicos da câmara efectuam um diagnóstico da situação do 
requerente. Os requerentes podem benefi ciar de ajudas tais como 
a reabilitação do seu alojamento, um lugar num alojamento social 
(cujo aluguer varia entre 10 e 60 euros por mês) ou de uma doação 
de géneros alimenticios, de vestuários, etc.
Para as doações a câmara criou recentemente uma loja social (julho 
de 2013) que é abastecida graças aos donativos de empresas 
parceiras  como também da sociedade civil. Até ao presente 
momento a câmara assinou 20 acordos de parceria com empresas 
que se engajaram a atribuir um montante mensal fi xo durante um 
ano. Cerca de 90 famílias benefi ciam da loja (géneros alimentares, 
vestuários e material escolar).

Descrição das acçõesNome da estrutura

Projectos e programas em curso :
-  Centro de apoio para pessoas com defi ciência mental: actual-

mente são tratados neste centro 45 pacientes que recebem 
cuidados médicos e alimentação. As empresas privadas 
participam com a doação de alimentos, sendo o restante 
fi nanciado pela câmara.

-  Centro de apoio psicosocial para alcoólicos e tóxicodepen-
dentes: este centro presta apoios graças a dois psicólogos 
contratados pela câmara. Os benefi ciários recebem um 
acompanhamento e  alimentação. 

-  Rede social da saúde: este dispositivo é composto por um fi -
sioterapeuta, uma enfermeira e às vezes um médico, todos eles 
voluntários que 3 vezes por semana fazem visitas orientadas 
para apoiar particularmente as pessoas idosas proporcio-
nando-lhes os cuidados primários de saúde e identifi cando 
doenças ou necessidades de tratamentos hospitalares. Tratam 
igualmente os diabéticos.

-  Projecto de apoio aos seropositivos: uma pensão de cerca de 
3 000 ECV (cerca de 30€) que lhes é atribuida mensalmente, 
benefi ciando actualmente 62 pessoas. 

-  3 jardins de infância são fi nanciados pela câmara, todos eles 
oferecem refeições quentes.

-  A câmara atribui subvenções a uma quinzena de instituições 
de apoio social, subvenções essas que variam entre 150.000 e 
300.000 ECV (entre 1 500 e 3 000€).

-  Programa de apoio aos alunos do primário e secundário com 
pagamento de inscrição escolar, transporte escolar para os que 
vêm de longe, kits escolares para cerca de 500 alunos por ano. 
Alguns apoios igualmente para o ensino superior (300 alunos 
em 2012).

Câmara de Porto Novo : 
Emigração:
Por ocasião das festas do município (20-22 Juin) é organizado um 
workshop com os emigrantes. 

Apoio Social:
- Evacuações, medicamentos, consultas médicas;
- Fornecimento de mobiliários;
- Reconstrução de casas (em caso de incêndios,chuvas);
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Descrição das acçõesNome da estrutura

- Reabilitação de casas  e apoio na construção;
- Distribuição de géneros alimenticios;
- Programa de construção de casas de banho.
-  Formação de jovens (orienta os pedidos para o IEFP e para a 

Escola Técnica);
-  Coparticipação fi nanceira para o transporte escolar (participação 

fi nanceira da familia e de outras instituições).
-  No domínio da agricultura divulga informações sobre as 

actividades desenvolvidas pelo Ministério de Desenvolvimento Rural 
mas também através do Gabinete de elaboração de projectos apoia 
as pessoas que desejam iniciar com a  empresarialização (elaboração 
de planos de negócios e emissão de documentos).

Câmara de Ribeira Grande de Santo Antão:
Emigração:
Não existe um gabinete de emigração/imigração.

Apoio social :
- Ajuda na compra de medicamentos ;
- Pagamento de consultas médicas ;
- Ajuda na organização de funerais.

Câmara de Paúl :
Existe um Gabinete de emigração que funciona todos os dias. 
Este Gabinete presta serviços aos emigrantes juntamento com o 
Gabinete de Empreendedor e a ADEI.
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 Cruz Vermelha Domínios de intervenção: ambiente, apoio a grupos vulneráveis, 
educação, luta contra a pobreza e exclusão social, saneamento, saúde, 
acção social, direitos humanos e HIV. A ONG está presente em 19 
municípios de Cabo Verde. 

Cáritas
Cabo Verde

Domínios de intervenção: HIV, educação, acesso à água e saneamento, 
gestão ambiental, diversifi cação e melhoramento dos meios de 
subsistência, apoio psicosocial. Está presente em Santo Antão, Fogo, 
São Nicolau e Santiago.

Apoio Social: 
- Distribuição de géneros alimenticios (identifi cação preliminar);
-  Parceria com as Câmaras municipais, Ministério da Agricultura, 

Delegação da Saúde.

Descrição das acçõesNome da estrutura

VERDEFAM 
(Associação caboverdiana para 
a protecção da família)

Fundação Amilcar Cabral

Fundação caboverdiana de 
solidariedade - FCS

A PONTE
(Associação de protecção 
da saúde mental)

Djuntamon
(Projecto serve para servir)

Organização para a 
Solidariedade Atlântica - 
O.S.A

Fundação Donana

Protecção da família, acesso aos cuidaos de saúde (aborto, HIV, saúde 
sexual).

Promove o desenvolvimento das actividades artísticas, educativas, 
científi cas, de solidariedade social em conformidade com a fi losofi a de 
Amilcar Cabral.

Apoio aos grupos vulneráveis, educação e alojamento social (Programas 
« Reabilitação de habitação de famílias carenciadas » e « Operação 
esperança »), acção cultural, acção comunitária, acção social, apoio 
psicosocial, emprego, formação, apoio técnico, luta contra a droga e HIV. 
Cobre todo o território nacional.

Fornece dentro das suas possibilidades, um apoio moral às pessoas com 
perturbações mentais assim como às familias quando lhes faltam apoios. 
Está presente a nível nacional.

Apoio social a crianças, jovens e adultos.

Desenvolvimento comunitário, promoção da mulher, informação 
comunicação. 

Cidadania e solidariedade social (trabalha essencialmente com os 
emigrantes de retorno forçado dos EUA).

BORNEfonden Apoio às famílias desfavorecidas, alojamento social, acesso a crédito. Tem 
intervenção na ilha de Santiago e Santo Antão.

 Associação 
Ze Moniz - AZM

Apoio social e psicosocial, luta contra o alcoolismo e contra a droga. O seu 
público-alvo são,sobretudo, os artesãos, mulheres e crianças.

Organização Nacional da 
Diáspora Solidária - ONDS

ONDS é composta por cidadãos, empresas e instituições com o fi m de 
participar na criação de condições efi cazes para o desenvolvimento 
económico e social em Cabo Verde, visando essencialmente a criação de 
empregos para os jovens. O objectivo principal da ONDS é uma procura 
constante do bem-estar e o equilíbrio social entre caboverdianos tanto no 



CONTACTOS ÚTEIS
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III

Descrição das acçõesNome da estrutura

Associação Mãos Unidas

 Rotary Club
Maria Pia - Praia

Domínios de intervenção: social, melhoramento de condições de 
alojamento.

É uma organização internacional que desenvolve projectos comunitários 
para dar resposta a problemas de actualidade tais como crianças em risco 
e em situação de risco, a pobreza e a luta contra a fome, a preservação do 
ambiente, o analfabetismo e a violência.O programa de intervenção da 
Rotary Club Maria Pia visa reforçar a comunidade de Praia nos domínios 
da educação (pré-escolar, primária, secundária e superior), da saúde 
(prevenção e tratamento), ambiental (educação, prevenção), 
infraestruturas (construção, reabilitação, electrifi cação, água e 
saneamento), actividades geradoras de rendimento (formação).

país como no estrangeiro, de modo a favorecer e orientar os esforços que 
contribuem para a realização de projectos individuais de desenvolvi-
mento que terão impacto na criação de empregos e, por conseguinte, na 
melhoria das condições de vida. A ONDS tem implementadoas seguintes 
actividades:

- Formação técnica inicial, estágios, seminários, cursos de terceiro ciclo;
- Promoção da pesquisa;
- Realização de projectos com múltiplos efeitos na economia nacional;
-  Realização de projectos visando o desenvolvimento da criatividade e 

descoberta de novas vocações;
-  Iniciativas em matéria de protecção ambiental, da saúde, da higiene 

e da segurança;  
- Apoio através de estágios profi ssionais;
-  Apoio fi nanceiro para a instalação de pequenas empresas, projectos 

de estudo;
- Distribuição de géneros alimentares (cestas básicas) e de vestuários;
- Financiamento de consultas médicas.

Fonte: Estudo sobre o apoio social em Cabo Verde (2014) elaborado no âmbito do projecto “Reforço das Capacidades de 
Cabo Verde na Gestão das Migrações”.



Pode também ir ao encontro de um conselheiro no Centro de Emprego 
o mais próximo. Para conhecer o endereço, pergunta na camara ou veja 
sobre a internet, clicando sobre «Seu Centro de Emprego» em baixo da 
página de acolhimento do site (www.pole-emploi.fr) 

Assurance Maladie (Sécurité Sociale)
Para contactar um conselheiro por telefone: marca o 36 46, depois apoia 
sobre o botao* (preço de uma chamada a partir do local posteriormente 
de um posto fi xo em França)
Para conhecer o endereço da caixa de Segurança Maladie a mais próxi-
ma: carrega sobre «Sua caixa» na parte «É assegurado» da página de 
acolhimento do site internet (www.ameli.fr)

Centre de Liaisons européennes et internationales de Sécurité 
Sociale (CLEISS)
+33 (0)1 45 26 33 41 
Pelo e-mail, passando pelo site internet www.cleiss.fr
Cabo Verde assinou uma convenção de providência social com a França. 
Para mais informações sobre os direitos adquiridos durante o trabalho 
em França, pode visitar o site ou contactar o  CLEISS : www.cleiss.fr

Services publics
Muitas informações estão disponíveis no site (sobre os pontos de acesso 
a direita, os passos administrativos, etc…), mas pode igualmente colocar 
questões:
39 39 (0,06 € um minuto em média a partir de França)
Pelo e-mail, passando pelo site internet
www.service-public.fr

Agence pour la Création d’Entreprise (APCE) 
Para ter todas as informaçoes necessárias a criação de uma empresa em 
França, assim como as fi chas técnicas e os guias de ajuda a criação da 
empresa.
www.apce.com

Embaixada de Cabo Verde em Paris

Embaixada de Cabo Verde em Paris
3, rue de Rigny - 75008 Paris
01 42 12 73 50
ambassade-cap-vert2@wanadoo.fr 
www.ambassadecapvert.fr

É a secção consular da Embaixada que assegura as funções consulares 
em Paris.

Consulado Honorário de Cabo Verde em Marseille
92, rue Stanilas Torrents - 13006 Marseille
AEndereço somente pelo correio: 35 rue Jules Isaac - 13009 Marseille
06 86 42 30 35 / 06 25 88 64 16 / 06 09 53 09 69, unicamente em caso 
de urgência / Fax : 04 91 76 40 07 (resposta assegurada no dia)
consulatcv_marseille@hotmail.com  
www.consulatducapvert.com

O Consulado está aberto sábado das 9h as 1 7h

Consulado Honorário de Cabo Verde em Nice
43, rue Hérold - 06000 Nice
04 93 82 53 92

Serviços públicos nacionais

Pôle Emploi
Pode contatar o Centro de Emprego pelo telefone: para 39 49 a partir de 
França (número único  gratuito ou 0,11 € por chamada a partir de uma 
linha fi xa ou um box em França, custo de uma comunicação normal a 
partir de um móvel) e para  +33 1 77 86 39 49 a partir de estrangeiro.

EM FRANÇA
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Encontrar uma informação, obter um diplôma grâça as 
suas experiencias professionais (VAE)

Portal nacional de orientaçao e da formaçao 
www.orientation-formation.fr

Para encontrar as informações que lhe interessam da sua região e ter a 
lista dos organismos onde pode encontrar um conselheiro.

Pôle Emploi
39 49 / 01 77 86 39 49
www.pole-emploi.fr

Para informar-se sobre seus direitos, falar a um conselheiro (sobre encontro, 
na agencia a mais próxima da sua casa).

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
www.vae.gouv.fr

Para ter informações sobre a VAE. Se tem ainda questões, pode 
tambem consultar os conselheiros do Centro de Emprego, do 
APEC…

Fonds d’Assurance Formation du Travail Temporaire (FAFTT)
www.faftt.fr

Para procurar as informações sobre seus direitos à formação enquanto 
trabalhador interino.

Cité des métiers (A Marseille)
4, rue des Consuls - 13002 Marseille
04 96 11 62 70
contact@citedesmetiers.fr
www.citedesmetiers.fr

Cité des métiers (em Paris)
30, Av. Corentin-Cariou - 75019 Paris
01 40 05 70 00
www.universcience.fr (Rúbrica « Cité des métiers »)

Se fomar e amadurecer seu projecto em França 
(formaçoes generalistas)

Maisons de l’Emploi 
www.ville-emploi.asso.fr 

Presentes em muitas comunidades (consultar o anuário do site Internet)

As casas de Emprego reúnem /congregam os actores locais de empre-
go, da empresa e da formação profi ssional. Elas asseguram as vezes uma 
missão de acompanhamento dos criadores de empresas coordenando 
assim os serviços suscepitiveis de serem oferecidos em matéria de ajuda 
à criaçao do seu próprio emprego pelas pessoas sem actividade ou os 
assalariados.
 

Missions locales 
www.mission-locale.fr 

Presentes em muitas comunidades (consultar o anuário do site Internet)

As missões locais são organismos especializados para os jovens de 16 
a 25 anos que estão encarregados de acolhimento, de informação, de 
orientação profi ssional e de acompanhamento para construir um pro-
jecto profi ssional determinado.

FONGECIF 
www.fongecif.com

Presentes em muitas comunidades (consultar o anuário do site Internet)

O FONGECIF e o organismo paritário é o organismo paritário interpro-
fessional regional encarregado do fi nanciamento du Congé Individuel 
de Formaçao, do Balanço /innventário de Competencia, da Validaçao 
dos Conhecimentos de Experiencia ou da formaçao fora do tempo de 
trabalho.
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Formar-se em França (formaçoes específi cas, adaptadas 
aos projectos dos migrantes)

Africum Vitae (A Marseille)
35 bis, rue de la Bibliothèque - 13001 Marseille (siège)
06 98 78 16 05
africum_vitae@yahoo.fr
www.africum-vitae.org

Afi m de suas actividades de acompanhamento, a associção organiza 
ponctualmente ateliers de formação para todos, homens e mulheres, 
que já tem uma ideia de projecto ou ainda não. Estes ateliers apoiam 
sobre a metodologia do projecto da empresa:

•  nascimento da ideia, 
•  montagem do projecto pessoal e do projecto da empresa, 
•  pesquisa/procura  de fi naciamentos, 
•  formalidades da empresa em França e em África.

Da informação é igualmente posta a disposição dos públicos no seio do 
centro de recursos da associação.

Service International d’Appui au Développement (SIAD)

A sede
31 rue de Vincennes - 93100 Montreuil
09 53 19 16 03
info@siad.asso.fr
www.siad.asso.fr

Antena Midi-Pyrénées
Antena EIC
23, rue de Grasse - Empalot - 31400 Toulouse
06 48 92 06 36
coordo.siad.midipy@gmail.com
http://siad-midipyrenees.org/ 

O SIAD propõe um ciclo de formações à criação de empresa (conceção 
de projecto, atelier projecto, negociação de crédito em África) espe-
cifi camente adaptado para os empreendedores  e empreendedoras 
migrantes africanos.

Estas formações são destinadas aos migrantes e migrantes africanos 
portadores de um projecto económico em África, sem limite de idade. 
A formação é repartida por 2 a 3 tardes (de 3h cada) e 1 dia completo 
sábado).

O atelier projecto dura 6 a 8 tardes.

Uma pequena participação fi nanceira é solicitada aos benefi ciaros destas 
formações: de 25 à 75 euros/por pessoa.

Estas formações são ministradas em Ile-de-France (geralmente à Montreuil).

Institut International de Recherche et de Formation Education 
Cultures et Développement (IRFED Europe)
5 rue Ponscarme - 75013 Paris
01 43 31 98 90
irfed-europe@irfed-europe.org
www.irfed-europe.org

IRFED Europa propoe formaçoes curtas e longas (6 semanas) a preços 
reduzidos à criaçao de empresa específi camente adaptadas as mulheres 
migrantes criadoras.

Encontrar uma ideia para investir

Agence pour la Création d’Entreprise (APCE)
www.apce.com
Trouver une idée : www.apce.com/pid217/1-l-idee.html        
www.ellesentreprennent.fr         
www.entreprisesdesquartiers.fr  

Para lhe informar sobre o empreendedorismo:

• encontrar uma ideia (rúbrica «Étapas da criação », depois « 1 - a Ideia »),
• download gratuitamente as fi chas e os guias práticos,
• acceder a livraria em linha ...

Technologies vertes
www.planetenergie.org

Este site é exclusivamente consagrado às tecnologias verdes, que são 
um dos setores existentes em Cabo Verde. Então consulta-o se quiser:

• Para saber mais sobre as ideias desenvolvidas pelos outros neste dominio,
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• Inspira-se,
• Encontrar os nomes de empresas que poderia contatar...

Apoio à montagem de projectos, acompanhamento

Africum Vitae
35 bis, rue de la Bibliothèque - 13001 Marseille (siège)
06 98 78 16 05
africum_vitae@yahoo.fr
www.africum-vitae.org

Africum Vitae propõe um acompanhamento personalizado aos 
portadores de projecto de criação de actividades económicas e as 
associações nos seus projectos de solidariedade internacional. 

Este acompanhamento, destinado a favorecer o domínio do projecto de 
empresa pelo seu iniciador (ou sua iniciadora), concerne também aos 
projectos a serem criados sobre o continente africano e em França, na 
régião Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). Incide sobre todas as fases 
do processo de criação da empresa:

•  a constituição do dossier do projecto, 
•  o plano de financiamento, 
•  orientação junto dos financiadores ou sócios,

e é geralmente completado por uma formação na agement de 
empresa, visando dar aos promotores as chaves e os instrumentos 
para continuar suas actividades  comerciais  ou solidárias generosas 
sur le double espace.

Para benefi ciar deste acompanhamento personalizado, é preciso 
aderir a Associação.

Business Club Africa 
http://businessclubafrica.org/ 

O ABC tem cinco principais objectivos que sustentam e orientam sua 
acção:

•  Desenvolver uma rede de quadros e de inteletuais sensíveis as pro-
blemáticas do continente Africano,

•  Favorecer a refl exão e as trocas no seio desta rede,
•  Federar os potenciais e facilitar o acesso a informação  (produção de 

estudos ou artigos, difusão de informações práticas). A diversidade dos 
perfi s dos membros é uma alavanca para atender este objetivo.

•  Contribuir ao desenvolvimento de África e levar a bem das açõoes de 
caridade com propósito de sensibilizar a juventude Africana.

•  Promover uma melhor imagem de áfrica pondo em exergo toda a sua 
riqueza e suas potencialidades.

A fi m de atender estes objetivos, a associação organiza um conjunto de 
actividades colocando a contribuição assim como seus membros, seus 
professionais e os peritos em questões Africanas.

Entrepreneurs en Afrique
Este programa é reservado aos criadores cujo projecto de empresa 
necessita uma assistencia técnica, qualquer que seja o domínio (notícias, 
tecnologias, agro-indústria, informatica, etc.).

contact@entrepreneurs-en-afrique.com
www.entrepreneurs-en-afrique.com

Fédération des Associations Franco-Africaines de Développement 
pour l’appui aux projets économiques (FAFRAD - économique)
38 rue de Campio Formio - 75013 Paris
Para marcar um encontro, ligue: 
01 44 24 36 27 (10h-13h/14h-18h)
fafrad-economique@fafrad.org
www.fafrad.org

Acompanhamento dos portadores de projecto ao longo do seu anda-
mento: ajuda

•  à formalização do projecto, 
•  à realização do estudo de viabilidade,  
•  à procura de parceiros e de fi nanciamentos, 
•  iniciação à gestão de uma empresa…
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Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement 
Rural (GRDR)
66/72, rue Marceau - 93100 Montreuil
01 48 57 75 80
grdr@grdr.org
www.grdr.org

Acolhimento, conselho e  orientação dos migrantes, apoio-conselho 
para a conceção de um projecto de criação de actividade económica.
Formação a criação e a gestão de uma actividade económica.

Mise en relation com os organismos de apoio -conselho.

Acompanhameento e as formações propostas pelo GRDR são gratuitas 
e abertas a todas as pessoas desejosas de empreender em África, 
qualquer que seja sua nacionalidade.

Initiatives Economiques des Migrants (IEM)
11 rue Caillaux - 75013 Paris
06 68 68 15 47
iem_asso@yahoo.fr
www.iem-asso.fr

Accompanhamento global dos portadores de projecto, pelos migrantes 
tendo experiencia da criação de empresa em  África. IEM pode lhe aju-
dar logo das diferentes etapas da sua criaçao de activdade:

•  formalização do projecto, 
•  realização do estudo de viabilidade, 
•  procura de parceiros e de fi nanciamentos, 
•  implementação ...

Offi  ce Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)
Siège en France

44, rue Bargue - 75732 Paris cedex 15 
Pour savoir si vous êtes éligible aux aides au retour et à la réinsertion,
contactez la Direction Territoriale de l’OFII compétente pour votre lieu 
de résidence ;  

Pour connaître leur coordonnées consulter : www.ofi i.fr

Au Sénégal

La Représentation de l’ Offi  ce Français de l’Immigration et de l’Intégra-
tion au Sénégal a compétence pour le Cabo Verde
111 rue Joseph Gomis - BP 4114 - DAKAR
+221 33 821 08 42
ofi isenegal@orange.sn  

ENDA Europe
5, rue des immeubles industriels - 75011 PARIS
01 44 93 87 40
www.enda-europe.org 

Em França, ENDA Europa propõe um programa de ajuda ao desen-
volvimento no seu país de origem (accompanhamento técnico e 
orientação em França). No quadro de seu programa JEDI (Mobiliza-
ção em favor do acesso ao emprego dos Jovens Diplomados e jo-
vens profissionais Imigrados), ENDA trabalha à criação de portofólio 
MIGRAPASS que valoriza as competencias dos jovens da diaspora 
(para o emprego assalariado à hora actual).

O acompanhamento das mulheres migrantes se faz em parceria com 
a Federação IFAFE (Iniciativas das Mulheres Africanas de França e 
da Europa), uma Federação de associações de mulheres migrantes, 
através o dispositivo « Minha prima e eu».

Service International d’Appui au Développement (SIAD)
5, rue de la Révolution - 93100 Montreuil
01 74 21 78 91
coordination@siad.asso.fr
www.siad.asso.fr

Em França, acompanhamento dos portadores de projecto: 

•  acolhimento e orientação dos portadores de projecto,
•  avaliação dos projectos,
•  apoio à redação dos dossiers de projecto (Plano de negócio), 
•  formações na montagem e no fi nanciamento do projecto,
•  bolsa de viabilidade: ajuda fi nanceira à realização de um estudo de 

viabilidade sobre o terreno do projecto. 
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Em África, com seus parceiros locais: 

•  apoio ao acesso ao crédito, quota de garantia fi nanceira (com a  CO-
FIDES Norte-Sul), 

•  formações fi nanceiras: à bancarização e à négociação bancária, à 
gestão de empresa, 

•  formações técnicas, 
•  seguimento dos projectos no terreno, 
•  apoio à comercialização.

Encontrar fi nanciamento

Offi  ce Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)
44, rue Bargue - 75732 Paris Cedex 15
01 53 69 53 70
paris@ofi i.fr 
www.ofi i.fr

Segundo algumas condições, a OFII pode atribuir uma ajuda fi naceira 
proporcional ao seu investimento e ao número de empregos criados.

Cofi des Nord Sud           
31, Rue de Vincennes - 93100 Montreuil
01 49 33 00 51
 http://www.cofi des.org/

Criada em 1995 pelas associações Povos Solidários e Terra dos Homens 
France, a Cofi des Norte Sul é uma sociedade de caucionamento 
bancário que é fi ador de pequenos empreendedores no país do Sul. 
Agréée Entreprise Solidário e membro da rede Finansol desde 2002, e 
intervem principlamente em africa Oeste, em favor dos excluídos do 
sistema bancário tradicional (mulheres, jovens ativos, camponeses…).

Fondation ENTHIC
25/27 avenue de Villiers - 75017 Paris
 www.enthic.org

Sob a égide da Fundação de França, a Fundação ENTHIC acompanha 
fi nanceiramente e tecnicamente alguns projectos de empreendedorismo 
nos países em desenvolvimento. Ela o faz sob algumas condições, 
nomeadamente éticas.

Associações de migrantes caboverdianos em França

Associação Crianças de Hoje e de Amanhã
Fatima Ramos

Maison des associations du 11ème
8, rue du Général Renault - BP 148 - 75011 Paris
06 64 91 26 23
fatu_ramos@hotmail.com
asso.criancadehojeedeamanha@gmail.com

Plata forma de cidadãos caboverdianos vivendo em França. 
Implementação em rede, accompanhamento nos seus passos, 
orientação junto de muitas associações francesas e caboverdianas. 
Ações de solidariedade comunitária.

Associação Maison du Cap Vert - Casa Cabo Verde
Gregorio Gomez Garcia (Arlindo)
Erik Leroux
06 72 27 42 41
leroux.erik@wanadoo.fr

Associação Nostalgia di Cabo Verde
Wilson Da Graca
Mickael Varela
06 25 24 39 31 / 06 58 58 46 19
dagracawilson@yahoo.fr
nostalgia_di_caboverde@hotmail.fr

Alliance e Echanges
Boaventura Correia 
06 64 88 91 11 
allianceechanges@yahoo.fr 

Association des Amis du Cap-vert  
Claudino Nunes de Barros 
06 81 63 09 35
c.nunes@noos.fr 
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Lembrança du Cap Vert
04 bis, rue Henri Dunant - 60100 Creil
06 69 27 11 14
manulembranca@yahoo.fr

Association Soleil des iles du Cap Vert
Helena Moniz
2, rue du rouge gazon - 68270 Wittenheim
03 89 50 46 78 / 06 61 00 84 33 / 06 72 27 42 41 
asscsolei_ilescapvert@yahoo.fr  

Association Les enfants des îles du Cap-Vert
Maria Dias
06 20 34 30 60
dias.maria@free.fr

Association Eco de Chave Bubista
José Benoliel Pinto
Orlando Livramento
06 14 61 82 29 / 06 12 13 24 00
jose.benolielpinto@hotmail.fr
orlando.livramento@wanadoo.fr  

Association avenir ecole Cap-Vert
Adriana MENDES CORREIA 
11, rue Youri Gagarine, Bât E 2 - Appt 292 - 93230 Romainville
01 57 42 95 90 / 06 64 39 38 97

Association Cap-Vert Amiens
Vladimir Borges
06 50 71 74 16
acvamiens@gmail.com 
mendesborges@yahoo.fr

Association Fraternité Franco-Capverdienne
Elodie Grelet
5, avenue de la Porte de la Plaine - 75015 Paris
06 20 036 393
fraternite.franco.capverdienne@gmail.com

Association Jeunes de Pleyel
Tibo Evora
22, rue de l’industrie - 93200 Saint Denis
06 22 34 95 16 
tiboevora1@hotmail.com

Association Mas Amor
Virginie Bouin
14, rue de la Joncquière - 75017 Paris
06 68 03 93 95
association.masamor@hotmail.fr

Association Casa Cabo Verde
Elisabeth Moreno
53, rue Alexandre Dumas - 78800 Houilles
06 60 91 85 85
emoreno@lenovo.com

Association des femmes d’Asnières
Aureliana MATHIAS DAVID
16, allée Souffl  ot - 92600  Asnières-sur-Seine
06 33 63 45 67
nanamatias@hotmail.fr
afcvf28.03.08@live.fr

Union Franco-Capverdienne
Andreza Tavares Lima
31, rue Massena - 77340 Pontault-Combault
01 64 40 65 89 / 06 14 78 00 63
limajose_2000@yahoo.fr

Association Pour Aider les Iles du Cap Vert
Francisco Dos Santos (Vice-Président)
8, square Léon Blum - 92800 Puteaux
06 19 43 69 60 / 06 60 52 38 09 

Associação Cabo Verde Business Club
Elisabeth Moreno
06 60 91 85 85
caboverdebizclub@yahoo.fr
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Echange France-Cap-Vert (Sète)
Jean Luc Perrin
Cory Vicente
06 61 80 40 30
echangesfrancecapvert@hotmail.fr
assosefcv@live.fr

Alliance capverdienne Lyon
Daniel Mendes De Pina
Abel Monteiro
34, rue Charles Martin - 69190 Saint-Fons
06 18 77 28 41 / 06 33 32 07 62
abelmonteiro@hotmail.fr
http://alliancecv.blogspot.com/

Association Dix coeurs aux vents (femme de Jorge H) 
Marie Doree Tarassof
4, allée des enfants - 77200 Torcy
+33 664 99 67 34
cine54@hotmail.fr

Association Les Amis Cap-Vert - ACV-RCE
8, Place Abbal - 31100 Toulouse
05 61 44 64 89

Associaçoes temáticas e panafricanas em França

FORIM (Forum des Organisations de Solidarité Internationale Issues 
des Migrations)                          
14 passage Dubail, 75010 PARIS
01 44 72 02 88  / 01 46 07 61 80
forim@forim.net
www.forim.net

Uma vez criada a federação das associações caboverdianas de França 
e membro do FORIM, as associações caboverdianas poderão participar 
nas actividades seguintes:  

•  DeAs actividades de estruturação institucional, organizacional e técnica;

•  As actividades de informação, de pesquisa, de animação e de formação;
•  As actividades de trocas e de capitalização;
•  As actividades de diálogo e de defesa/direitos do homem;
•  As actividades de comunicação.

Femmes et Contributions au Développement (FECODEV) 
9, rue Mathis, 75019 Paris (permanences)
Contacts : 01 55 26 82 10 / 06 18 00 78 66
(Mme Brice Monnou)
fecodev@gmail.com
http://fecodev.com

Implementação em rede: informações e contactos sobre as problemáticas 
das mulheres africanaas.

Algumas pistas para encontrar emprego assalariado 
em Cabo Verde.

Investir en Zone Franc (IZF)
www.izf.net
Rubrique « Cabo Verde »

Agence Française pour l’Emploi des Cadres (APEC)
http://cadres.apec.fr

Cadre Emploi
www.cadremploi.fr

Jeune Afrique (hebdomadaire d’actualité africaine)
www.jeuneafrique.com
Rubrique « Off res classées »

Pôle Emploi
www.pole-emploi.fr

Pôle Emploi International
www.pole-emploi-international.fr
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Michael Page International
www.michaelpage.fr

People Development
www.peopledev.net

Afric Search
www.africsearch.com

Fed Africa
www.fedafrica.com

Conseil Français des Investisseurs en Afrique (CIAN)
45, Rue de la Chaussée d’Antin - 75009 Paris
01 45 62 55 76
relationcian@cian.asso.fr
www.cian.asso.fr

Para aproveitar os eventos organizados pela CIAN (Assembleia geral, 
jantares -debates trimestrais sobre temas precisos) para encontrar os 
chefes de empresas instalados em África, colocá-los questões, lhes 
propor seu CV…

Consulta o programa dos eventos abertos ao público sobre o site internet 
(Rúbrica «Actualidades do CIAN»). Pode também ser assinante/assinar / à 
carta de informação do CIAN escrevendo à relationcian@cian.asso.fr

Direitos dos estrangeiros, permanências jurídicas, apoio aos 
migrantes.

La Cimade
64, rue Clisson - 75013 Paris (siège)
01 44 18 60 50 (siège)
www.cimade.org
www.cimade.org/regions

Ajuda jurídica (contactar as antenas locais), polo de apoio as mulheres 
vítimas de violencia victimas de violencias (Tel : 01 40 08 05 34, le quarta 
feira todo o dia)

Fédération des Associations de Solidarité avec les Travailleur-euse-s 
Immigré-e-s (FASTI)
FASTI (Fédération des ASTI) - 58, rue des amandiers - 75020 Paris
01 58 53 58 53 (Standard ouvert de 10h à 13h)
coordination@fasti.org

Para conhecer a ASTI a mais próxima de sua casa: envia um e-mail ou va 
sobre www.fasti.org, rúbrica «ASTI» coordination@fasti.org
Informa-se sobre as actividades da sua ASTI local:

Permanencias jurídicas, coursos de de frances, alfabetizaçao, actividades 
culturais...

Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti)
3, villa Marcès - 75011 Paris (siège)
01 43 14 60 66 (permanence juridique)
www.gisti.org

Ajuda jurídica, direito dos estrangeiros

Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
138, rue Marcadet - 75018 Paris (siège)
01 56 55 50 10

Luta contra as descriminaçoes, ajuda jurídica sobre encontro (chamar 
entre 10h et 13h para marcar encoontro)

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples 
(MRAP)
43, boulevard Magenta - 75010 Paris (siège)
01 53 38 99 99 (siège)
accueil@mrap.fr
www.mrap.fr
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Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente 
necessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, 
certidões entre outros.

Balcões: CM Brava (END)

Balcões Móveis: Casa do Cidadão Movel - Brava (COL e END)

Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Fogo e Brava
(+238) 28 13 348/28 13 347
CEFogoB@iefp.gov.cvC 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
(+238) 28 51 361 
http://www.inps.cv/ 

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

Ilha de Santo Antão

AMIPAÚL
Santo Antão
(+238) 22 31 550 / 22 31 050

Áreas de actuação: Desenvolvimento Comunitário; Educação/Formação; 
Promoção Feminina 

AMUSA
Ribeira Grande - Ilha de Santo Antão
(+238) 22 12 328

Áreas de actuação: microcrédito e direitos do consumidor

Câmara Municipal da Ribeira Grande
Largo Cons. Hintze Ribeiro
(+238) 29 64 70 730; 
geralcmrg@cm-ribeiragrande.pt; 
http://www.cm-ribeiragrande.pt/

EM CABO VERDE
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Île de Boavista 

Mairie da Boavista
Cp.22 Largo Santa Isabel - Sal Rei - Boa Vista
+238 2511 116
cbvgpresid@cvtelecom.cv
http://www.municipiodaboavista.cv/

Casa do Cidadão
(+238) 26 05 525 
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente ne-
cessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, certidões 
entre outros.

Balcões: CM Boa Vista (COL e END)

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
Boa Vista, C.P. n.º 8 
(+238) 25 11 129 
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

Ilha Brava

Câmara Municipal da Brava
Nova Sintra – Ilha Brava
(+238) 28 51 295/ 851 167

Casa do Cidadão
(+238) 26 05 525 
casadocidadao@casadocidadao.cv



Câmara Municipal do Paul 
Vila das Pombas Paúl, Ilha Sto Antão
(+238) 22 11 349/ 2 11 278

Câmara Municipal do Porto Novo
Porto Novo Ilha, Sto Antão
(+238) 22 21 223/2 21 250

Casa do Cidadão
(+238) 26 05 525
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente ne-
cessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, certidões 
entre outros.

Balcões: RNI Porto Novo (END); RNI Ribeira Grande(END)

Centro de Emprego e Formação Profi ssional – 
(+238) 22 51 136
CESAntao@iefp.gov.cvC 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
Ribeira Grande - Ribeira Grande, C.P. n.º 44 - Sto. Antão; 
(+238) 22 11 245
http://www.inps.cv/

Porto Novo - Cidade do Porto Novo, C.P. n.º2 – Santo Antão; 
(+238) 22 21 534
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

Ilha de Santiago 

A PONTE - Associação de Protecção da Saúde Mental
Rua Andrade Corvo, nº27, Praia (Plateau)
(+238) 26 19 852 
aponte@cvtelecom.cv

Áreas de actuação: Apoio moral às pessoas com perturbações mentais

ADAD - Associação para Defesa do Ambiente e Desenvolvimento
Fazenda, Avenida Cidade Lisboa, Entrada de Bombeiros nº2 - 2ºAndar, 
C.P. 909 
(+238) 26 12 650 / 26 22 348 
adad@adad.org.cv
http://www.adad.org.cv/

Áreas de actuação: Defesa do ambiente; Apoio às instituições da 
sociedade civil na luta contra a pobreza

ADEI (Agência para o Desenvolvimento Empresarial e Inovação)
Rua Dr. Júlio Abreu nº 3, C.P - 710, Plateau, Praia
(+238) 26 01 980 / 26 01 990
adei@adei.cv 
http://www.adei.cv/

Áreas de actuação: Promoção da competitividade, da inovação e o 
desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas (apoio e 
acompanhamento técnico)

AJEC (Associação de Jovens empresários de Cabo Verde)
Rua Ilha do Maio N.º4, Palmarejo, Código Postal N.º 710 Praia (Cabo 
Verde)
(+238) 26 04 430
info@ajec.org.cv 
http://www.ajec.org.cv

Áreas de actuação: Apoio à criação de negócio e formação e 
qualifi cação profi ssional dos seus membros
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Câmara Municipal de S.Domingos
Várzea da Igreja, São Domingos (Santiago)
(+238) 26 81 240 
cmsd@sapo.cv

Câmara Municipal de S.Miguel 
Veneza – Cidade de Calheta – S.Miguel
(+238) 27 31 004/05
http://www.cmsm.cv/

Câmara Municipal do Tarrafal
Praça Central da Cidade, CP. Nº 1 - Tarrafal, Santiago
(+238) 26 61 155
http://www.cmt.cv/

Cáritas Cabo Verdiana 
Rua António Pussich, Ponta Belém, Praia
(+238) 26 11 707/26 15 524
caritas.cv@cvtelecom.cv

Áreas de actuação: HIV, educação, acesso à água e saneamento, gestão 
ambiental, diversifi cação e melhoramento dos meios de subsistência, 
apoio psicosocial

Casa do Cidadão
Av. Amílcar Cabral, nº3, 964, Cidade da Praia
(+238) 26 05 525 
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente necessários 
como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, certidões entre 
outros.

Edifícios da Casa do Cidadão: CC na Praia (COL e END; CC Sal (COL e 
END); CC São Vicente (COL e END)

Balcões: CM Brava (END); RNI São Filipe - Fogo (END); RNI Santa Catarina 
- Fogo (END;  RNI Mosteiros - Fogo (END);  RNI Santa Catarina - Santia-
go (END); RNI São Lourenço dos Órgãos (END); Enapor (END); RNI 1º 
Cartório (END); RNI 2º Cartório (END); Centro da Juventude Praia (COL e 
END); Ministério Relações Exteriores (COL); ES Palmarejo (COL); ES Tchom 
Bom (COL);  DG do Ensino Superior e Ciências (COL);  RNI São Domingos 

ASDIS
Calheta de São Miguel - Ilha de Santiago
(+238) 27 31 630

Áreas de actuação: Micro-crédito

Associação Ze Moniz – AZM
Praia
(+238) 26 15 056 

Áreas de actuação: Apoio social e psicosocial, luta contra o alcoolismo e 
contra a droga

BORNEfonden
Praia
(+238) 26 18 897 / 26 12 837 

Áreas de actuação: Apoio às famílias desfavorecidas, alojamento social, 
acesso a crédito

Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento
Avenida OUA nº39, Achada de Santo António, Ilha de Santiago
(+238) 26 15 352

Áreas de actuação: Promoção do sector empresarial e defesa dos inte-
resses económicos

Câmara Municipal da Praia
Praça Alexandre Albuquerque, Cidade da Praia, CP 108
(+238) 260 40 00 
http://www.cmp.cv/

Câmara Municipal de Santa Catarina
Assomada, Santa Catarina, Ilha Santiago
(+238) 26 51 307 
http://cmscst.cv/

Câmara Municipal de Santa Cruz
Bulimundo Pedra, Badejo 
(+238) 26 91 451
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Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Variante
(+238) 26 81 439 
CfPVariante@iefp.gov.cv 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional 
Empreendedorismo

Centro Nacional de Pensões
Fazenda, Cidade da Praia
(+238) 26 11 304 / 26 11 318 / 26 11 320 
www.cnps.cv

Áreas de actuação: Gestão e prestação de serviços no que diz respeito à 
pensão básica, pensão social de invalidez e pensão social de sobrevivência

CI (Agência Cabo Verdiana de Investimentos)
Sede: Rotunda da Cruz de Papa, 5, C.P. 89-C Achada Santo António Praia
(+238) 26 04 110 / 11 (sede) 
ci@cvinvest.cv
http://www.cvinvest.cv/

Áreas de actuação: Apoio ao investimento; Transmissão de informação 
e encaminhamento para outras organizações relevantes na criação de 
negócio

Citihabitat
Ponta d’Água - Praia - Ilha de Santiago
(+238) 26 44 008

Áreas de actuação: Micro-crédito

Cruz Vermelha de CaboVerde
Santiago: Rua Andrade Corvo, 36, Plateau 
(+238) 26 11 701

S. Vicente: Rua Senador Vera Cruz 
(+238) 23 11 301

Áreas de actuação: Ambiente, apoio a grupos vulneráveis, educação, 
luta contra a pobreza e exclusão social, saneamento, saúde, acção social, 
direitos humanos e VIH
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(END); RNI São Santa Cruz (END);  RNI Calheta (END); CM Boa Vista (COL 
e END); RNI Sal (END); Delegação Municipal de Santa Maria Sal (COL e 
END); CM Ribeira Brava de São Nicolau (END); CM Tarrafal de São Nicolau 
(END); ES Jorge Barbosa (COL); RNI Porto Novo (END); RNI Paul (END); RNI 
Ribeira Grande(END)

Balcões Móveis: Casa do Cidadão Movel - Santiago Norte (COL e END); 
Casa do Cidadão Movel - Santiago Sul (COL e END); Casa do Cidadão 
Movel - Fogo (COL e END); Casa do Cidadão Movel - Brava (COL e END)

Pontos de Acesso de Conveniência (terminais «self-service»/»auto-aten-
dimento»): Quiosque do Cidadão na Universidade de Cabo Verde 
- Campus de Palmarejo (COL); Quiosque do Cidadão na Universidade 
de Cabo Verde - Ribeira de Julião em São Vicente (COL ); (COL - Balcões 
que emitem apenas as certidões online, NIF e registo no portal; END - 
Balcões que fazem apenas a criação de empresas no dia, NIF e registo 
no Portal) 

Nota: Encontram-se aqui todos os contactos revalativos à casa do 
cidadão (estão também indicados nas respectivas ilhas)

Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Assomada
(+238) 26 54 445 
CeAssomada@iefp.gov.cv 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo

Centro de Emprego e Formação Profi ssional – Pedra Badejo
(+238) 26 91 762
CfpPBadejo@iefp.gov.cv 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo

Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Praia
Rampa do Hospital Agostinho Neto
(+238) 26 18 236 
CfPPraia@iefp.gov.cv 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo



(DGES) Direcção Geral do Ensino Superior
Rua atras do Parque 5 de Julho, Cidade da Praia, Ilha de Santiago
(+238) 26 01 850

Áreas de actuação: Acesso ao ensino superior: vagas e bolsas e 
reconhecimento de graus: processo e taxas

(DGT) Direcção Geral do Trabalho
Achada de Santo António, Praia
(+238) 26 05 120

Áreas de actuação: Apoiar a resolução de confl itos laborais

Djuntamon (Projecto serve para servir)
Praia
(+238) 26 22 834 / 99 15 459 

Áreas de actuação: Desenvolvimento Comunitário, apoio social às crian-
ças, jovens e adultos e formação profi ssional 

FAMI-PICOS
Picos
(+238) 27 21 316 
fami-picos@cvtelecom.cv

Áreas de actuação: Auto-promoção Familiar: Educação para o desen-
volvimento; Assistência técnica aos grupos mutualistas de poupança e 
crédito da sua área de intervenção  

Fundação Amílcar Cabral
Rua Dr. Júlio Abreu, Plateau, Cidade da Praia
(+238) 26 13 370 
familcarcabral@gmail.com 
http://familcarcabral.org.cv/

Áreas de actuação: Actividades artísticas, educativas, científi cas, de 
solidariedade social

Fundação Caboverdiana de Solidariedade
Largo do Ténis, Plateau, 124, Praia
(+238) 26 12 161 
fcs.geral@gmail.com
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(DGA) Direcção Geral das Alfândegas
63,Av. Amílcar Cabral Platô Praia
(+238) 26 17 758
http://www.alfandegas.cv/

Áreas de actuação: Controlo de mercadorias que entram e saem do 
território nacional e cobra os impostos e taxas

(DGAP) Direcção Geral da Administração Pública
Rua Cidade do Funchal, Meio da Achada de Sto. António
(+238) 26 09 999
dgap@gov2.gov.cv 
http://www.dgap.com.cv/

Áreas de actuação: Regime geral de trabalho em funções públicas; 
Modernização administrativa; Serviços públicos; estágios profi ssionais, 
entre outras. 

(DGCI) Direcção Geral das Contribuições e Impostos
Av. Amilcar Cabral Praia C.P. 123 Cabo Verde
(+238) 26 17 759 
http://www.dgci.gov.cv/

Áreas de actuação: Informar sobre a legislação fi scal aplicável e apoio ao 
contribuinte: formulários e modelos, guias fi scais, calendário fi scal.

(DGSS) Direcção Geral de Solidariedade Social
Do PBX do Ministério da Juventude Emprego e Desenvolvimento de 
Recursos Humanos
(+238) 26 05 120

Áreas de actuação: Fundo de apoio às famílias carenciadas.

Direcção Geral de Registos, Notariado e Identifi cação (Praia)
Arquivo Nacional de Identifi cação Civil e Criminal 
(+238) 26 14 089

Áreas de actuação: Certifi car e validar documentos; traduções; registos 
públicos



Santa Cruz   
(+238) 26 94 171 
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

MC (Ministério das Comunidades)
Rua Governador Roçadas, Nº4 - Praia - Ilha de Santiago - C.P : 149 A  
Cabo Verde
(+238) 26 15 778 / 26 19 008 
comunidades@mdc.gov.cv 
http://www.mdc.gov.cv/

CAMPO (Centro de Apoio ao Migrante no País de Origem)
Prédio da Ordem dos Engenheiros Av. Santiago, nº 28, 5º andar esquerdo 
Palmarejo, Cidade da Praia - Cabo Verde
(+238) 26 24 120  
campo@campo.com.cv

Áreas de actuação: Saúde, Educação, Investimento, Segurança Social, 
Questões alfandegárias e questões legais

MIREX (Ministério das Relações Exteriores)
Achada Santo António, Cidade da Praia
(+238) 26 07 400 
www.mirex.gov.cv

Áreas de actuação: Missões diplomáticas de Cabo Verde no exterior 
(embaixadas e consulados), tendo serviços de assistência directa aos 
cabo-verdianos emigrados.

MS (Ministério da Saúde)
Palácio do Governo, Várzea, Praia, Ilha de Santiago
(+238) 26 10 199 
igs@ms.goc.cv
http://www.minsaude.gov.cv/

Áreas de actuação: Defi nição da política nacional de saúde e das 
medidas legislativas correspondentes

Áreas de actuação: Educação, alojamento social, Cultura, Acção Social e 
Saúde

Fundação Donana
Achada de Santo António, Praia, Cabo Verde
fundacaodonana@gmail.com

Áreas de actuação: Cidadania e solidariedade social

GOIP Mulher (Gabinete de Orientação e inserção profi ssional)
Rua Andrade Corvo, OMCV – Plateau
(+238) 26 12 560 - 26 12 590 
goipmulher.pr@gmail.com 
http://goipm.blogs.sapo.cv/

Áreas de actuação: Acesso ao mercado de trabalho e empoderamento 
da mulher

IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profi ssional)
Rampa da Praia Negra, edifício MILCAR, 3º e 4º andares
(+238) 26 16 446 - 26 16 432 
http://www.iefp.cv/ 

Áreas de actuação: Emprego e formação profi ssional

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
Praia - Avenida Amílcar Cabral, n.º 65, Plateau, C.P. 373 - Praia/Santiago 
(+238) 26 09 100
http://www.inps.cv/

Tarrafal 
Rua do Liceu, Tarrafal - Santiago 
(+238) 26 61 468 
http://www.inps.cv/

Santa Catarina - Endereço: 
Cidade de Assomada, C.P. n.º 168 - Santa Catarina 
(+238) 26 51 484
http://www.inps.cv/
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Rotary Club Maria Pia
Plateau - Ilha de Santiago
(+238) 26 15 116

Áreas de actuação: Crianças em risco e em situação de risco, pobreza 
e a luta contra a fome, preservação do ambiente, o analfabetismo e a 
violência

SOLMI
Eedifício Boa Entrada, à entrada de Ponta d’Água, CP 76-C
(+238) 26 18 979 
solmi@cvtelecom.cv 
http://cvsolmi.org/

Áreas de actuação: Micro-fi nanças; Desenvolvimento socio-comunitário; 
Saneamento básico

Ilha de S. Nicolau 

Câmara Municipal de S.Nicolau 
Estância - Vila da Ribª Brava - Ilha S. Nicolau
(+238) 35 11 95

Casa do Cidadão
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente 
necessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, 
certidões entre outros

Balcões: CM Brava (END); CM Tarrafal de São Nicolau (END)
 (COL - Balcões que emitem apenas as certidões-online, NIF e registo no 
portal; 2. END - Balcões que fazem apenas a criação de empresas no dia, 
NIF e registo no Portal)

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
Ribeira Brava - São Nicolau - Vila Ribeira Brava, C. P. N.º 8 - S. Nicolau 
(+238) 23 51 389 
http://www.inps.cv/

MORABI
Achada Santo António - Praia, C.P. nº568
(+238) 23 82 621 773 / 26 23 894 
morabi@morabi.org 
http://www.morabi.org/

Áreas de actuação: Formação; Desenvolvimento comunitário, saúde 
sexual e reprodutiva; Micro-fi nanças

OMCV
Plateau – Praia
(+238) 26 12 455 

Áreas de actuação: Micro-crédito; Saúde; Promoção feminina e 
educação infantil

Organização para a Solidariedade Atlântica - O.S.A
Praia
(+238) 26 13 133 - 99 23 318 

Áreas de actuação: Desenvolvimento Comunitário, Educação / 
Formação, promoção Feminina, Meio Ambiente, Crédito, Informação/
comunicação 

VERDEFAM (Associação caboverdiana para a protecção da família)
Av. Cidade Lisboa, C.P. 503, Praia, Santiago
(+238) 61 20 63
verdefam@mail.cvtelecom.cv

Áreas de actuação: Protecção da família, acesso aos cuidaos de saúde 
(aborto, HIV, saúde sexual)

Plataforma das ONG
Achada São Filipe, Cidade da Praia, Ilha de Santiago, CP 76-C Fazenda 
(+238) 26 17 843 / 45 
informa.platong@sapo.cv 
www.platongs.org.cv

Áreas de actuação: Encaminhamento dos cidadãos para as ONG’s 
relevantes, de acordo com as suas necessidades
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Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços de Barlavento
Rua da Boavista, Bloco A, nº45 esq. S.Vicente
(+238) 23 84 95 
cciasb@cciasb.org; 
http://www.cciasb.org/

Áreas de actuação: Promoção do sector empresarial, a instalação, 
crescimento e consolidação das empresas

Câmara Municipal de S.Vicente 
Praça da Igreja Mindelo, Ilha S. Vicente
(+238) 23 13 934 - 31 37 83

Casa do Cidadão
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente 
necessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, 
certidões entre outros.

Edifícios da Casa do Cidadão: CC São Vicente (COL e END)

Pontos de Acesso de Conveniência (terminais «self-service»/»auto-
atendimento»): Quiosque do Cidadão na Universidade de Cabo Verde - 
Ribeira de Julião em São Vicente (COL )

Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Mindelo
(+238) 23 12 506 - 23 16 308 
CEMindelo@iefp.gov.cv 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; Empreendedorismo

CI (Agência Cabo Verdiana de Investimentos)
Sede: Rotunda da Cruz de Papa, 5, C.P. 89 - C Achada Santo António Praia
S.Vicente: Praça Nova, C.P. 989 Mindelo - S. Vicente
(+238) 26 04 110 - 11 (sede) 
ci@cvinvest.cv 
http://www.cvinvest.cv/

Áreas de actuação: Apoio ao investimento; Transmissão de informação 
e encaminhamento para outras organizações relevantes na criação de 
negócio

Tarrafal 
São Nicolau - Rua São Francisco, Tarrafal, C.P. n.º44 – São Nicolau
 (+238) 23 61 035 
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

Ilha de S.Vicente 

ACCVE - Associação para a Cooperação com Cabo Verde
Mindelo e Cidade Velha - Espaço “Funku di Mudjeres”
http://taconstruifutur.blogspot.pt/´

Áreas de actuação: Formação e desenvolvimento; Emancipação de 
mulheres; Apoio escolar e ocupação dos tempos livres a crianças 
carenciadas

Amigos da Natureza
Avenida Prof. Alberto Leite, prédio do Papirus, 1º andar
(+238) 23 23 693 - 98 83 041

Áreas de actuação: Formação e Defesa do ambiente

Associação Mãos Unidas
S.Vicente
(+238) 23 26 416 - Telm: 99 15 621 

Áreas de actuação: Social, melhoramento de condições de alojamento

Atelier MAR
Centro de Formação -Artes e Ofícios, Desenvolvimento Comunitário, 
Atelier Mar, CP 190 Mindelo – Cabo Verde
(+238) 23 82 328 - 271 
atmar@cvtelecom.cv 
http://ateliermar.wordpress.com/ 

Áreas de actuação: Formação, pesquisa e promoção da produção e 
desenvolvimento das artes e ofícios 
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Direcção Geral de Registos, Notariado e Identifi cação (S.Vicente) 
Arquivo Nacional de Identifi cação Civil e Criminal 
(+238) 23 12 124

Áreas de actuação: Certifi car e validar documentos; traduções; registos 
públicos

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
São Vicente - Praça Nova, Mindelo, C.P. 393 - São Vicente 
(+238) 23 03 600
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação:  Protecção social dos trabalhadores

ONDS (Organização Nacional da Diáspora Solidária)
Av Alberto Leite-Mindelo-SÃO VICENTE
(+238) 23 22 445

Áreas de actuação: Formação; Apoio a estágios; Distribuição de géneros 
alimentares; apoio fi nanceiro em diversas áreas (ex: saúde)

Ilha do Fogo

Câmara Municipal de S.Filipe
S. Filipe, Ilha do Fogo
(+238) 28 11 295 - 81 11 08

Câmara Municipal dos Mosteiros
Mosteiros - Vila de Igreja, Ilha do Fogo
(+238) 28 31 038 - 10 39 
http://www.cmmost.cv/

Casa do Cidadão
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente 
necessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, 
certidões entre outros.

Balcões: RNI São Filipe - Fogo (END); RNI Santa Catarina - Fogo (END;  RNI 

Mosteiros - Fogo (END);  

Balcões Móveis: Casa do Cidadão Movel - Fogo (COL e END)
 (COL - Balcões que emitem apenas as certidões-online, NIF e registo no 
portal; 2. END - Balcões que fazem apenas a criação de empresas no dia, 
NIF e registo no Portal)

Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Fogo e Brava
(+238) 28 13 348 / 28 13 347
CEFogoB@iefp.gov.cvC 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
São Filipe – Fogo - São Filipe, C.P. n.º 54 - Fogo 
(+238) 28 11 140
http://www.inps.cv/

Mosteiro - Fogo - Vila da Igreja, Mosteiros - Fogo 
(+238) 28 31 690 
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

Ilha do Maio

Câmara Municipal do Maio
Av. Amílcar Cabral, Ilha Maio
(+238) 25 51 328

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
Maio - R. Argélia, Calhetinha, C.P. n.º 59 - Maio 
(+238) 25 51 4 90 
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores
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Ilha do Sal

África70
Centro Comunitário - Pargos, Sal
(+238) 24 14 050 - 93 13 608

Áreas de actuação: Formação; Apoio ao empreendedorismo 

Câmara Municipal do Sal
Largo Hotel Atlântico, Ilha do Sal - Espargos - CP.141
(+238) 24 11 319 - 90 00 
info@municipiodosal.cv

Casa do Cidadão
casadocidadao@casadocidadao.cv

Áreas de actuação: Atendimento nos serviços habitualmente 
necessários como: empesa no dia, pagamentos, licenciamentos, 
certidões entre outros.

Edifícios da Casa do Cidadão: CC Sal (COL e END)
(COL - Balcões que emitem apenas as certidões-online, NIF e registo no 
portal; 2. END - Balcões que fazem apenas a criação de empresas no dia, 
NIF e registo no Portal)

Centro de Emprego e Formação Profi ssional - Sal
(+238) 24 13 232 
CESal@iefp.gov.cvC 

Áreas de actuação: Emprego; Formação profi ssional; 
Empreendedorismo

CI (Agência Cabo Verdiana de Investimentos)

Sede: Rotunda da Cruz de Papa, 5, C.P. 89 - C Achada Santo António Praia

Sal: Praça das Comunidades, C.P. 152 Santa Maria - Sal
(+238) 26 04 110 - 11 (sede) 
ci@cvinvest.cv 
http://www.cvinvest.cv/

Áreas de actuação: Apoio ao investimento; Transmissão de informação 
e encaminhamento para outras organizações relevantes na criação de 
negócio

Cooperativa Mulheres do Sal
Rua Jorge Barbosa - Espargos - Sal
(+238) 53 03 686 
coopmsincubadora@gmail.com 

Áreas de actuação: Formação profi ssional; Orientação de pequenos 
negócios; Organização de eventos; Incubadora de negócios

INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
Sal -Estrada de Morro do Curral, Espargos, C.P 101 - Sal 
(+238) 24 112  86 - 41
http://www.inps.cv/

Áreas de actuação: Protecção social dos trabalhadores

Valorizar Sal
Sal
(+238) 24 11 513 

Áreas de actuação: Formação profi ssional
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