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As opções estratégicas, preconizadas pelo Governo no seu programa da IX legislatura, para o setor da 
agricultura, pretendem transformar a agricultura num setor que gere rendimentos para os agriculto-
res, inovador, competitivo, sustentável e resiliente, com capacidade de gerar empregos e explorar os 
diversos mercados existentes com produtos de qualidade e valor acrescentado. 

Pretende-se que agricultura passe da ótica da subsistência para a empresarialização, que torne numa agricul-

tura e agroindústria competitiva, no mercado local e em nichos de mercados internacionais, e que satisfaça 

ao mesmo tempo os objetivos da segurança alimentar e nutricional da população e tenha uma capacidade ex-

portadora. Visando a efetivação dessa estratégia, alguns eixos prioritários foram definidos, com enfoque para 

o crédito agrícola, tendo em vista a celeridade, a flexibilidade e a adaptação do sistema às especificidades do 

setor agrário. Assim, para colmatar as lacunas ao nível do financiamento das necessidades das empresas foi 

instituído um Ecossistema de Financiamento à Economia, para dar corpo a todas as medidas de política rela-

cionadas com o financiamento das atividades produtivas, tendo as empresas do setor agrícolas também como 

beneficiárias. 

A Direção Serviço de Extensão Rural e Economia Agrária (DSEREA), enquanto departamento da DGASP 

que tem por funções contribuir para promoção do desenvolvimento económico e social das zonas rurais, atra-

vés de ações da formação, capacitação e qualificação de todos os atores e agentes de desenvolvimento rural 

fará a ponte com o Ecossistema de Financiamento à Economia, para levar todas as informações e esclareci-

mentos aos produtores agrícolas acerca dos procedimentos para ter acesso aos serviços dessa instituição.

Como aceder aos Serviços da Extensão rural
•	 Através dos serviços Centrais a funcionar na Direção Geral de Agricultura Silvicultura e Pecuária, sito em 

Achada S. Filipe, Praia. Tel: 260 41 97

•	 Através das Delegações do Ministério da Agricultura e Ambiente sediados em todos os concelhos do país.

INSTITUIÇÕES DO ECOSSISTEMA DE FINANCIAMENTO À ECONOMIA 
EM CABO VERDE

Quem são?

Achada São Filipe - Praia: Direção Geral da Agricultura Silvicultura e Pecuaria

PRO-
EMPRESA

PRO-
CAPITAL 

PRO-
GARANTE

CAPITAL E PARTILHA DE RISCO

APOIO E PROMOÇÃO EMPRESARIALGARANTIA FINANCIAMENTO
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O PRÓ CRÉDITO é um programa de co-finan-

ciamento a fundo perdido, da assistência técnica 

prestada pelos consultores às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas. Tem como objetivo apoiar a or-

ganização dos dossiers de pedidos de crédito para 

serem apresentados aos Bancos e às Instituições de 

Micro Finanças, suportar os custos com o processo 

de passagem dos negócios e das iniciativas produ-

tivas informais para a economia formal, bem como 

apoiar e co-financiar a organização e implemen-

tação da contabilidade das empresas. O montante 

de co-financiamento dos custos com a assistência 

técnica vai até a um máximo de 75% do valor total 

da consultadoria e não ultrapassando o montante de 

500.000$00.

Os pedidos de créditos de dossiers organizados no 

âmbito deste programa apresentados às instituições 

financeiras e merecedoras de aprovação poderão 

contar com a garantia da Pro-Garante até 80% do 

montante de financiamento aprovado.

O Express+ trata-se de um outro programa de co-fi-

nanciamento, também a fundo perdido, destinado a 

suportar os custos de prestação de serviços da assis-

tência técnica às micros, pequenas e médias empre-

sas, relacionados com a formação dos proprietários 

das empresas e seus trabalhadores, bem como a ela-

boração de planos especializados de marketing e de 

outros necessários à organização da empresa. 

O montante do co-financiamento deve corresponder a 

um máximo de 50% do valor total, não ultrapassando 

o montante de 250.000$00.

Trata-se de um programa destinado exclusivamente 

a co-financiar os custos dos serviços da assistência 

técnica com os projectos apresentados por jovens, 

bem como os relacionados com o financiamento do 

investimento e implementação do projecto. Poderão 

candidatar-se no âmbito deste programa os projec-

tos promovidos por jovens, com idade compreendi-

da entre os 18 e 35 anos e que sejam detentores de 

uma formação superior e ou formação profissional.

Através do Programa Start-Up Jovem, são dis-

ponibilizados ao jovem empreendedor um conjunto 

de incentivos e facilidades financeiras com a apoiar 

a criação da sua empresa, e ou mesmo uma empresa 

já criada, mas ainda em fase de constituição e que 

pretende desenvolver um projeto promissor, liga-

do ao desenvolvimento de uma ideia inovadora de 

negócio, preferencialmente de base tecnológica. 

Como especificidade deste programa, além do co-fi-

nanciamento a fundo perdido, pelos serviços da 

assistência técnica prestados pelos consultores, na 

organização do dossier dos projectos para financia-

mento que poderão ir até 85% do montante total e 

não ultrapassando os 90.000$00, também é conce-

dida através ao projecto do jvem empreendedor, a 

bonificação de juros até 50% dos créditos obtidos 

junto das instituições financeiras, bem como o fi-

nanciamento da totalidade dos custos com a incu-

bação durante os primeiros 6 meses do arranque da 

actividade.

Os pedidos de créditos de dossiers organizados no 

âmbito deste programa apresentados às instituições 

financeiras e merecedoras de aprovação poderão 

contar ainda com a garantia da Pro-Garante até 80% 

do montante de financiamento aprovado.

Os principais programas da Pró-Empresa são os seguintes:

Natureza da instituição

A Pró Empresa - Instituto de Apoio e Promoção Empresarial, é um serviço personalizado do Estado, que 

tem como responsabilidade promover e disponibilizar todo o apoio na implementação e desenvolvimento 

dos negócios promovidos pelos empreendedores caboverdianos que pretendem criar micros, pequenas 

e médias empresas.

•	 Apoio nos contactos com as entidades públicas 
para obtenção, nomeadamente de autorizações e 
licenciamentos para o início de actividades, com 
particular destaque nos contratos de concessão de 
terrenos e ou de utilização de outro tipo de patri-
mónio pertencente ao Estado;

•	 Apoio e aconselhamento nos contactos com as 
instituições financeiras nas negociações para ob-
tenção de crédito;

•	 Apoio e aconselhamento na organização dos do-
ssiers de financiamento;

•	 Apoio na organização do processo de certificação 
de qualidade de produtos e serviços;

Cada um dos programas possui âmbito e regulamento 
próprio e específico. Nesse sentido, cada empreend-
edor é orientado pelos serviços técnicos da Pro-Em-
presa e ou pelos consultores acreditados pelo Instituto 
e equadrado no programa de assistência técnica que 
melhor se adapta à necessidade específica, ao perfil, 
bem como à área de atividade e ao tipo de negócio que 
o empreendedor pretende implementar.

A PRO-EMPRESA faz o co-financiamento, a fundo 

perdido, destinado a suportar os trabalhos dos consul-

tores na realização dos seguintes serviços:

•	 Elaboração de Planos de Negócio, Planos de Ex-
ploração e Estudos de Viabilidade, para serem 
apresentados aos Bancos e às Instituições de Mi-
cro Finanças;

•	 Elaboração de outros estudos especializados como 
o Plano Estratégico, Plano de Marketing, entre 
outros;

•	 Organização e elaboração da contabilidade;
•	 Formação e qualificação dos gestores e colabora-

dores da empresa;
•	 Apoio na certificação de qualidade de produtos e 

serviços;

Fonte: https://proempresa.cv

A PRO-EMPRESA disponibiliza ainda os seguintes 

apoios:

Estes apoios e serviços são disponibilizados através 

dos PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

Consultem o site: www.proempresa.cv

https://www.proempresa.cv/index.php/promocao-empresarial-3/startup-jovem
https://www.proempresa.cv/index.php/promocao-empresarial-3/pro-credito
https://www.proempresa.cv/
https://www.proempresa.cv/index.php/promocao-empresarial-3/express
https://www.proempresa.cv/index.php
https://www.proempresa.cv/index.php/inicio-2
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BENEFÍCIOS E APOIOS ESPECÍFICOS COLOCADOS A DISPOSIÇÃO DO SETOR AGRÍCOLA

Os promotores e empreendedores no sector agrícola 

poderão beneficiar de financiamento da assistência 

técnica e da formação, bem como o acompanhamen-

to na implementação dos projectos de investimento.

Em relação à organização de processos de nego-

ciação com o Património do Estado para concessão 

de terrenos destinados ao desenvolvimento de pro-

jetos agrícolas, a Pró Empresa poderá efetuar articu-

lações com as entidades competentes, no sentido de 

faciliar e acelerar o processo de negociação. 

Fontes de financiamento

Em regra o financiamento é sempre obtido através 

das instituições bancárias e ou as instituições de mi-

cro crédito.

Limites de financiamento para os projetos agrícolas

Não existem limites mínimos fixados para os 

montantes de financiamentos especificos para 

projetos agrícolas. O limite máximo para qualquer 

investimento e em qualquer área de negocio é, em 

regra, de 40.000 contos quando enquadrados no 

âmbito do Protocolo de Financiamento ao Ecoss-

istema, acordado entre o Governo, os Bancos e as 

organizações empresariais. Para montantes supe-

riores a 40.000 contos e que poderão chegar até os 

100.000 contos, serão analisados caso a caso.

Taxas de juros aplicados

As taxas de juros dependem do enquadramento do 

projecto no programa e da negociação com as enti-

dades financiadoras.

Modalidades de garantias aplicada e/ou exigida

O Estado entra como avalista de projetos de investi-

mentos, através da Pro-Garante e com percentagens 

de garantias que variam entre 50 a 80%, ficando os 

restantes 50 e ou 20% a serem cobertos por garantias 

adicionais assegurados pelo promotor.

Acessibilidade aos serviços da PROEMPRESA

O acesso às informações serviços são obtidos junto 

dos balcões de atendimento situados em quase todos 

os concelhos do país, bem como através da platafor-

ma electrónica de candidaturas 

www.proempresacandidaturas.cv, acessível também 

através do site  www.proempresa.cv onde estão dis-

poníveis todas as informações, os documentos de 

suporte e regulamentos dos programas.  

O Programa Fomento de Micro Empreendedoris-

mo, tem igualmente como objectivo co-financiar 

os serviços prestados pelo consultores como vista 

apoiar a implementação dos projectos promovidos 

pelos micros e pequenos empresários, particular-

mente os jovens e as mulheres, mediante o apoio na 

obtenção de crédito e os custos com a  incubação.

A especificidade deste programa, consiste no co-fi-

nanciamento a fundo perdido, dos serviços da assis-

tência técnica prestados pelos consultores, na orga-

nização do dossier dos projectos para financiamento 

que poderão ir até 85% do montante total e não ul-

trapassando os 90.000$00.

Fomento ao Micro Empreendedorismo

Ainda através do Programa Fomento ao Micro Em-

preendedorismo, a empresa beneficia da bonificação 

de juros até 50% dos créditos obtidos junto das ins-

tituições financeiras, bem como o financiamento da 

totalidade dos custos com a incubação durante os 

primeiros 6 meses do arranque da actividade.

Os pedidos de créditos de dossiers organizados no 

âmbito deste programa apresentados às instituições 

financeiras e merecedoras de aprovação também 

poderão contar ainda com a garantia da Pro-Garante 

até 80% do montante de financiamento aprovado.

Promotores 
(produtores agrícolas) 

Assistência técnica

Formação 

ACOMPANHAMENTO

https://www.proempresacandidaturas.cv/login.php
https://www.proempresa.cv/
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A Pró-Capital, Instituição Financeira, Sociedade de 

Capital de Risco, apresenta às empresas cabo-verd-

ianas uma outra alternativa de financiamento medi-

ante a compra de ações e injeção de capital nos seus 

negócios. O objetivo final da Pró-Capital é obter lu-

cro com a venda da sua parte das empresas investidas, 

o que normalmente acontece entre quatro a doze anos 

após o início da parceria.

A contribuição da Pró-Capital no capital permite ao 

empresário expandir o negócio, e realizar projetos de 

investimento.

A Pró-Capital procura empresas com elevado poten-

cial de crescimento.

Além do dinheiro investido na empresa, a Pró-Capital   

ajuda os empreendedores na profissionalização da 

gestão do negócio e coloca à disposição das empresas 

a sua rede de contatos com instituições nacionais e 

internacionais.

Desta forma a participação da Pró-Capital na empresa 

incidirá na oferta dos seguintes serviços:

•	 Assistência técnica na elaboração de plano de 

negócios;

•	 Assistência nos processos de negociação com os 

bancos e demais parceiros;

•	 Acompanhamento na fase de implementação do 

projeto 

A intervenção da Pró-Capital na empresa permite 

ao empreendedor obter recursos financeiros sem 

qualquer custo (visto a sua participação ser em cap-

ital, como sócio, logo sem direito a juros nem amor-

tização de qualquer montante).

período mínimo de 5 anos e máximo de 12 anos de 

parceria.

A Pró-Capital não poderá nunca deter uma partici-

pação maioritária na empresa.

A Pró-Capital não dirige a empresa mais sim acom-

panhara o seu desenvolvimento.

•	 A entrada da Pró-Capital nas empresas pode ocor-

rer nas diferentes fases ou ciclos de negócio, na 

criação de empresas, na transmissão e redimen-

sionamento, na expansão, modernização e inter-

nacionalização.

•	 A Pró-Capital participa em empresas com nature-

za jurídica de sociedades anónimas, com necessi-

dades de capitais próprios para a implementação 

dos seus projetos nos diversos setores de ativi-

dades. 

O acesso às facilidades de financiamento da Pró-Cap-

ital pode ser feito diretamente junto da Pró-Capital 

(na Sede ou no site www.procapital.cv), ou através 

dos bancos e demais instituições parceiras do Ecoss-

istema de Financiamento à Economia.

Senhor promotor e empresário:

•	 Procura financiamento para um projeto de desen-

volvimento com vista ao aumento dos rendimen-

tos da sua empresa?

•	 Procura uma alternativa ao financiamento 

bancário?

•	 Pretende vender as suas ações a terceiros?

•	 Procura um sócio para modernizar, expandir, re-

struturar a sua empresa? 

•	 O seu financiamento bancário dependente do re-

forço dos fundos próprios e de garantia?

A Pró-Capital é a solução a todas essas perguntas!

Para efeitos de financiamento a Pró-Capital procederá 

a análise:

•	 da oportunidade de negócio e do setor de ativi-

dade 

•	 do perfil, formação e experiência de gestão do 

empreendedor e da sua equipa 

O retorno do investimento da Pró-Capital resulta da 

revenda das suas ações aos sócios da empresa num 

Condições de acesso ao financiamento da Pró-Capi-

tal:

•	 Ter empresa constituída

•	 Apresentar um plano de negócios.

•	 Demonstrar que o negócio é lucrativo e conta com 

uma equipa competente

Consultem o site: 
https: www.procapital.cv 

https://procapital.cv/
https://procapital.cv/
https://procapital.cv/


10 11

Quem são e onde estão?

Nº IMF Áreas territoriais de atuação

1 “COOP-ASDIS” - Cooperativa de Crédito Calheta São Miguel, Praia, Santa Catarina, 
Santa Cruz, São Nicolau , Boavista e Maio.

2 “CITI-COOP” – Cooperativa para Promoção da 
Inclusão financeira Ilha de Santiago

3 “FAMI-PICOS” – Mutualidade de Poupança e 
Crédito Picos – S. Salvador do Mundo

4 “MORABI-COOP” – Cooperativa de Poupança e 
Crédito

Calheta São Miguel Praia Santa Catarina São 
Domingos Santa Cruz Mindelo Porto Novo 
Ribeira Grande Paul Espargos Maio Sal Rei 

5 “OM-CRÉDITO” – Mutualidade de Poupança e 
Crédito

Calheta São Miguel Praia Santa Catarina São 
Domingos Santa Cruz Mindelo Porto Novo 
Ribeira Grande São Filipe Tarrafal Maio

6 “SOLDIFOGO-COOP” – Cooperativa de 
Poupança e Crédito para Inclusão Financeira 

São Filipe, Mosteiros e Santa Catarinas do 
Fogo

7
“SOLMI-COOP” – Sociedade Cooperativa de 
Poupança e Crédito de Apoio as Iniciativas de 
Autopromoção

Praia, Santa Cruz, Ribeira Grande de Santia-
go, S. Lourenço dos Orãos

Quais os serviços prestados?
•	 Crédito para micro e pequenas empresas 
•	 Crédito individual e solidário para campanhas 

agrícolas (aquisição de insumos para produção.
•	 Créditos para comercialização de produtos 

agro-pecuários
•	 Créditos para pequenos investimentos no setor 

da produção e transformação pecuárias.
•	 Credito de consumo.
•	 Crédito a jovens em final de formação profissio-

nal ou universitário.
•	 Etc.

Caros empreendedores, agricultores e 
criadores de gados, 

Público Alvo?
•	 População de baixa renda;
•	 Micro e Pequenos empreendedores;
•	 Mulheres chefes de família;
•	 Estudantes em último ano de formação. 
•	 Jovens recém-formados a procura do primeiro 

emprego (auto-emprego);
•	 Agricultores e criadores de gado de uma forma 

geral.

A DGASP elaborou uma Cartilha de Boas 

Práticas no Campo e no Mercado. Pede o seu.

Agora é tempo de nos prepararmos para o retorno 
gradual das nossas atividades interrompidas. 

Para o retorno de nossas atividades será preciso que
estejamos preparados e cada um tem uma parcela de 
responsabilidade na prevenção e controle do novo 
Coronavírus. 

Pró-Garante
A PRO-GARANTE é uma sociedade financeira perten-

cente ao Estado que tem como objecto social prestar as 

garantias aos Bancos e Instituições de Micro Finanças, 

de modo a facilitar o acesso ao financiamento das Micro, 

Pequenas, e Médias Empresas caboverdianas.

Serviços disponibilizados pela PRO-GARANTE

Os serviços prestados são garantias para as Instituições 

Financeiras nas suas operações com Micro, Pequenas 

e Medias Empresas

Montante máximo de garantia

Até 80% de garantia do financiamento aos projectos apre-

sentados pelas micro e pequenas empresas e 50% de ga-

rantias para financiamento às médias empresas.

Instituições financeiras protocoladas com a 

PRO-GRANTE

A Pró-Garante presta garantia a todas as instituições 
financeiras, devidamente licenciadas pelo Banco de 
Cabo Verde.

Linhas de crédito disponíveis

O Governo disponibilizou às Instituições de Micro-

finanças (IMF) uma linha de crédito bonificada e 

garantida pelo Estado, em parceria com os bancos 

comerciais, para fomento do micro empreende-
dorismo. A linha de crédito aplica-se a projetos nas 

áreas da agricultura, pecuária, pesca, transformação 

agroindustrial, restauração, artesanato, tecnologias de 

informação, entre outros.

Projetos elegíveis

São elegíveis projetos viáveis apresentados por mu-

lheres, independentemente da idade, e por jovens com 

idade compreendida entre os 18 e os 40 anos.

Períodos de carência
•	 Máximo de 6 meses

Limite máximo de tempo para amortização
•	 36 meses.

Garantias

Avalista/Fiador/procuração irrevogável do terre-

no/hipoteca para pessoas individuais. Para as micro 

e pequenas empresas (MPE) O Estado, através da 

Pro-Garante, presta uma garantia de 50% do finan-

ciamento.

Instituições de microfinanças 

O que são?

Instituições de microfinanças são entidades autoriza-

das pelo Banco Central a prestar serviços financeiros 

adequados e sustentáveis a favor das populações de 

baixo rendimento, normalmente excluidos do Sistema 

financeiro.

UPDM
Ministério das Finanças - Unidade de Promoção para o 

Desenvolvimento das Microfinanças.

http://www.maa.gov.cv/index.php/min-a-a/78-extensao-rural-boas-praticas/297-covid-19


Para mais informação, contacte a DGASP ou a Delegação do Ministério da  Agricultura e Ambiente 
mais perto de si!

CONTACTOS:

Achada S. Filipe - Cidade da Praia, CP. 278
Tel. +(238) 260 41 97 / 80 / 90; Fax: 2647540

Delegações do MAA

Ribeira Grande - Santo Antão - 221 1129
Porto Novo - 222 1129
São Vicente - 232 1199
São Nicolau - 235 1126/25
Sal - 241 1463
Boa Vista - 251 1526
Maio - 255 1346

Praia/São Domingos - 268 1366
Santa Cruz - 269 1096/269 1007

Santa Catarina - 265 1184/265 2055
Tarrafal - 266 1111

Fogo – 281 1168/14
Brava - 285 1168


