
 

 
 

CABO VERDE INVESTMENT FORUM 2019 
“THE MID-ATLANTIC GATEWAY TO THE WORLD’S ECONOMY” 

1, 2 e 3 de Julho, Ilha do Sal, Cabo Verde 
Hilton Cabo Verde Sal Resort 

 

NOTA CONCEPTUAL 

O “Fórum de Investimento de Cabo Verde 2019” (CVIF19) decorrerá de 1 a 3 de Julho de 2019 e será a 
primeira edição de um evento empresarial de alto nível, destinado a investidores e empresários nacionais 
e internacionais, bem como a instituições financeiras e parceiros de desenvolvimento que desejem 
promover e apoiar investimentos em Cabo Verde. 

O CVIF19 é o resultado de um compromisso assumido pelo Governo de Cabo Verde durante a Conferência 
Internacional de Paris "Construindo novas parcerias para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde", 
realizada em Dezembro de 2018, para reforçar ainda mais o diálogo com a comunidade empresarial 
nacional e internacional. 

O objetivo do fórum é impulsionar os investimentos dos sectores financeiros privados e públicos, bem 
como de investidores privados, na implementação de projetos catalíticos que contribuam para o 
crescimento económico sustentável e a criação de empregos em Cabo Verde. Projetos estratégicos de 
infraestrutura económica também serão propostos a investidores privados como parcerias público-
privadas. 

De entre os participantes estarão empresários e empresárias cabo-verdianos e internacionais, CEOs e 
altos representantes de instituições financeiras, a comunidade empresarial da diáspora cabo-verdiana, 
Ministros e outros representantes do Governo de Cabo Verde e os representantes das Câmaras de 
Comércio, Turismo e Indústria cabo-verdianas e internacionais. 

O Fórum de Investimento de Cabo Verde 2019 tem o alto patrocínio de Sua Excelência o Primeiro Ministro 
de Cabo Verde, Senhor Ulisses Correia e Silva, e está a ser coorganizado sob a coordenação do Vice-
Primeiro Ministro, Senhor Olavo Correia, e o Conselho Superior das Câmaras de Comércio de Cabo Verde, 
em representação do sector privado. 

 

 

 



 

1 CONTEXTO 

Apesar de indicadores macroeconómicos favoráveis, das reformas ambiciosas e da qualidade do seu 
capital humano, a economia cabo-verdiana continua a ser condicionada pela escassez de recursos 
financeiros e investimentos em sectores impulsionadores do crescimento. 

Para suportar e acelerar ainda mais o crescimento e desenvolvimento sustentáveis, será organizado 
o primeiro Fórum de Investimento de Cabo Verde, com vista a atrair novos investidores privados e 
parceiros de desenvolvimento. 

Em 2017, o Governo de Cabo Verde aprovou o Plano Estratégico para o Desenvolvimento Sustentável 
(PEDS), que preconiza uma mudança de paradigma fundamental no desenvolvimento da nação, com 
base num aumento substancial dos investimentos privados no país e do comércio internacional. 

A visão nacional do PEDS estabelece um caminho claro para transformar Cabo Verde numa 
plataforma económica competitiva, aberta e eficiente para o comércio internacional e atividades 
financeiras, baseada nos ativos essenciais do país: uma posição geoestratégica privilegiada, um 
sistema político e Estado de direito democrático reconhecido e estabilidade política e institucional, 
com indicadores positivos de boa governança, e a qualidade do capital humano. 

Estes ativos estão associados a políticas macroeconómicas orientadas para a estabilidade, à 
ancoragem da moeda nacional, o Escudo, ao Euro e aos impactos positivos da parceria especial do 
país com a União Europeia, que também permitiu a Cabo Verde fazer progressos consideráveis no 
seu processo de convergência técnica e normativa. 

A organização periódica do CVIF ajudará a identificar e concretizar oportunidades de investimento 
para o sector privado e a reforçar a cooperação comercial de Cabo Verde com os seus parceiros, ao 
mesmo tempo que fará expandir a sua presença internacional. 

O Governo de Cabo Verde estima que as oportunidades de investimento para iniciativas do sector 
privado e parcerias público-privadas ascendem atualmente a 2 mil milhões de euros distribuídos por 
sete sectores-chave da economia: energia (energias renováveis), turismo, transporte marítimo e 
aéreo, tecnologias de informação e comunicação, economia azul (pescas, investigação e atividades 
científicas), serviços financeiros e agro-negócio. Além disso, existe um potencial significativo para 
parcerias público-privadas em sectores estratégicos de desenvolvimento nacional, como integração 
regional (incluindo, mas não só, o processo de integração regional da CEDEAO, Macaronésia e da 
Comunidade de Países de Língua Portuguesa - CPLP) e comércio internacional. 

Este potencial de investimento está aberto a qualquer investidor privado nacional ou internacional 
que trabalhe numa perspetiva de desenvolvimento sustentável. São também procuradas parcerias 
privilegiadas com agentes económicos em países com perfis económicos semelhantes aos de Cabo 
Verde, incluindo os países irmãos da Macaronésia e os pequenos e médios estados insulares em 
desenvolvimento, com os quais a partilha de experiências é mutuamente benéfica e necessária. 

As necessidades de financiamento associadas a esses investimentos são de natureza diversa, 
variando do curto ao longo prazo, e abrangem tanto as necessidades de liquidez como o investimento 
em bens e serviços, bem como a redução de riscos por meio de mecanismos de partilha de riscos e de 
garantia. 

O CVIF19 visa reforçar os investimentos do sector privado na economia cabo-verdiana e 
complementará os esforços em curso e passados do Governo. Alguns fundos e instrumentos 
financeiros já estão disponíveis para os privados, para resolver alguns dos bloqueios que impedem o 



 

desenvolvimento do país. Enquanto os fundos fornecem o capital, os instrumentos, por meio de 
mecanismos de partilha do risco ou garantia financeira, facilitam o acesso das pequenas, médias e 
grandes empresas aos mercados de capitais nacionais e internacionais. 

Como resultado, o "Fórum de Investimento de Cabo Verde 2019" porá em contacto empresários, 
investidores e instituições financeiras públicas e privadas, permitindo-lhes formalizar compromissos 
e contractos. 

 

2 OBJECTIVOS 

O principal objetivo do CVIF19 é acelerar os investimentos dos sectores financeiros privado e público 
e dos investidores privados na implementação de projetos catalíticos que conduzam ao crescimento 
económico sustentável e à criação de emprego em Cabo Verde. 

A abordagem estratégica para alcançar este objetivo consiste em: 

i. Partilhar as estratégias de desenvolvimento do governo e o estado do ambiente de 
negócios e da economia: 

o Apresentar a agenda do governo para a melhoria do ambiente de negócios; 
o Facultar informações sobre o estado da economia. 

 
ii. Promover oportunidades de investimento: 

o Apresentar oportunidades de investimento em sectores prioritários e emergentes; 
o Apresentar propostas específicas de investimento do sector privado; 
o Apresentar os projetos emblemáticos do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável de Cabo Verde (PEDS 2017-2021). 
 

iii. Mobilizar recursos financeiros para a implementação de projetos: 
o Identificar os instrumentos financeiros disponíveis aos investidores, capazes de 

atender às suas necessidades de financiamento e mitigação de risco; 
o Identificar investidores nacionais e internacionais que desejem participar na 

economia de Cabo Verde. 
 

iv. Encorajar o estabelecimento de parcerias: 
o Conectar empresários que tenham projetos de investimento em Cabo Verde com 

potenciais investidores, de forma a facilitar a colaboração entre eles; 
o Demonstrar a investidores não-residentes o potencial e os benefícios de investir em 

Cabo Verde, particularmente os benefícios relacionados com a localização 
geoestratégica do país e o seu papel como a “Plataforma do Atlântico Médio para 
a economia mundial”. 

3 RESULTADOS ESPERADOS 

Os resultados esperados do fórum, ligados aos seus impactos de médio ou longo prazo, são: 

1) Uma perceção elevada de Cabo Verde como plataforma de investimento fazendo ligação 
à economia global, "A Plataforma do Atlântico Médio para a Economia Mundial"; 



 

2) Aumento no médio prazo dos investimentos nacionais, intrarregionais (por ex., 
Macaronésia, CPLP, CEDEAO, SIDS) IDE (investimento direto estrangeiro) e da diáspora 
em sectores que impulsionem o crescimento; 

3) Melhor acesso ao financiamento direto e instrumentos financeiros, particularmente 
relacionados com a partilha de riscos e instrumentos de garantia. 

 
Os resultados imediatos, representativos do sucesso do fórum e da realização dos seus objetivos de 
curto prazo, são: 

4) 250 participantes, incluindo 200 empresários e investidores; 
5) Representação de alto nível de pelo menos 30 grandes empresas internacionais e 10 

instituições financeiras dispostas a investir em Cabo Verde; 
6) Contactos entre empresários, investidores e instituições financeiras através de 100 

reuniões B2B e B2G; 
7) Identificação de 25 oportunidades de investimento privado em projetos bancáveis; 
8) Formalização de 20 acordos de parceria entre empresários, investidores e instituições 

financeiras. 

 

4 FORMATO DO FÓRUM  

Os principais itens da agenda do CVIF19 são: 
•6 sessões plenárias. Durante estas sessões, os líderes dos setores, das empresas e da economia 

partilharão sua experiência e histórias de sucesso como empresários e investidores. 
Apresentarão a sua visão e estratégias para o desenvolvimento do sector privado em África 
e em Cabo Verde. Outros tópicos incluirão o progresso e abordagem para melhorar o 
ambiente de negócios, colmatar o gap de género e de mulheres na liderança, e as PMEs como 
futuros impulsionadores da economia nacional. 

 
•5 sessões temáticas de intercâmbio sobre oportunidades de investimento nos sectores 

económicos mais promissores: turismo, transporte marítimo e aéreo, energia (energias 
renováveis), economia azul (pescas, investigação e atividades científicas), tecnologias de 
informação e comunicação, e agro-negócio. Estas sessões proporcionarão uma 
oportunidade única de contactos para empresários, investidores e instituições financeiras. 

 
● Encontros B2B (Relação empresa-empresa) e B2G (Relação empresa-governo) 

complementarão as sessões plenárias e temáticas. Permitirão a formalização de parcerias e 
a conclusão de compromissos contratuais para os projetos mais avançados. Logística 
específica será montada para permitir que os participantes marquem encontros e 
apresentem o propósito das reuniões em que desejam participar. 

 

5 PARTICIPANTES  

Os participantes serão empresárias e empresários, decisores de alto nível dos sectores produtivos, 
bem como do comércio, serviços e finanças. Espera-se a participação de CEOs, CFOs e diretores de 
empresas cabo-verdianas, europeias e internacionais. Ministros e representantes do Governo de 



 

Cabo Verde, representantes das Câmaras de Comércio, Turismo e Indústria cabo-verdianas e 
internacionais e representantes seniores de parceiros financeiros e técnicos também participarão no 
evento.  

Espera-se que o Fórum reúna cerca de 250 participantes, incluindo 200 empresários e investidores. 

6 CONTACTOS  

Para mais informações, queira contactar: 

Senhor Manuel Lima – Presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde 

Manuel.lima@bvc.cv / +238 260 3031 

Senhora Alcidia Alfama – Directora de Mobilização de Recursos, Ministério das 
Finanças  

Alcidia.alfama@mf.gov.cv / +238 516 2952 

www.caboverdeinvestmentforum.cv – cvif19@govcv.gov.cv 
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