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MISSÃO
EMPRESARIAL
A União de Exportadores realiza uma Missão Empresarial a Cabo Verde nos dias 11 a 18 de Novembro.
Esta missão é promovida no âmbito da realização da XXIIª Edição da FIC.
Reuniões bilaterais de negócio
Encontros institucionais
Networking
Apresentação de potencialidades e oportunidades de negócio da região.

Contamos com o total apoio da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e a Confederação Empresarial da CPLP
para a concretização desta Missão.

Capital Praia
Principais Cidades Praia (Ilha de Santiago)
Língua Oficial Português
Governo República
Data da Independência 5 de Julho de 1975
Área Total 4.033 km2
População Estimativa de 2013: 531.046
habitantes
Moeda Escudo Cabo-verdiano (CVE)
Taxa de Câmbio 1 EUR = 110.265 CVE
Fuso Horário (WAT) UTC-1
Temperatura Média Anual 25º C
Clima Tropical Seco
Distância entre capital e sede da UE-CPLP
Praia/Lisboa: 2997km
Tempo de viagem: 3h
Línguas Com o estatuto de línguas nacionais:
Crioulo cabo-verdiano
Cód. Internet .cv
Cód. Telefone +238

CABO VERDE
Cabo Verde é um arquipélago paradisíaco composto por 10 ilhas, situado a 640km a
oeste de Dakar, Senegal, com um território de 4 033 km2, uma zona económica exclusiva de 800 mil km2, estrategicamente localizado no Oceano Atlântico na encruzilhada
com África, Europa e América, Cabo Verde é conhecida pelas suas belas praias de areia
branca e de paisagens montanhosas. Goza de um clima quente e ensolarado, constituindo um destino de férias durante todo o ano. A boa governação e uma estabilidade
económica e política têm proporcionado ao país, grandes atrativos para investir.
No ano em que Cabo Verde assume a presidência rotativa da CPLP (Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa), a FIC, SA apropria-se conjuntamente com as demais
instituições nacionais, do designo de potenciar ainda mais esta comunidade e mercado,
enquanto plataforma intercontinental de negócios, de saber, e de cooperação.
Neste quadro, convidamos a participar da XXIIª Edição da FIC - Feira Internacional de
Cabo Verde, este ano sob o lema “CPLP, uma plataforma intercontinental de negócios”,
que terá lugar na Cidade da Praia - Ilha de Santiago, durante os dias 14 a 18 de novembro próximo.
Durante os 05 dias da feira, o país reunirá os principais parceiros, exportadores, importadores, revendedores, distribuidores e prestadores de serviços de e para esta comunidade e seus parceiros, com o propósito de promover negócios, transferência de conhecimento, e parcerias empresariais.
Assim, e para além da inerente mostra de produtos e serviços, e dos encontros B2B,
decorrerão simultaneamente a feira, apresentações técnicas, palestras, e painéis de
debate alusivos ao lema, visando promover oportunidades de negócios, perceber as
tendências, e bem como os desafios deste mercado com cerca de 300 milhões de
potenciais consumidores.

INVESTIR EM CABO VERDE
Economia em franca expansão, com um grande potencial de desenvolvimento por explorar e com o turismo a
contribuir com 21% do PIB;
Uma localização geográfica privilegiada -1h20 mn para Dakar (Senegal); 3h40 mm para Fortaleza (Brazil);
3h40 mn para Lisboa (Portugal); 7h para Boston (USA) e 5-6h para Europa Central;Encontros institucionais
Clima muito favorável para a prática do Turismo e desportos náuticos – Temperatura média de 25º;
Estabilidade politica, social e económica – a sólida democracia Cabo-verdiana tem conduzido o país numa
rota de desenvolvimento constante. Seu crescimento económico estável ao longo dos anos junto com a coesão
social do país e da prosperidade, tem assegurado esse desenvolvimento contínuo;
Acesso a um mercado global - Com acesso privilegiado ao mercado em termos de quota-livre e isenção de impostos para a
União Europeia (SGP +), ao mercado dos EUA, no contexto do AGOA (African Growth Opportunity Act), e para os mercados
ocidentais Africano (CEDEAO), nas oportunidades de investimento na fabricação, têxteis e vestuário, electrónica, médicos e
farmacêuticos, agro-negócio e sector da pesca. Existem excelentes oportunidades para produtos de maior valor agregado;
Excelentes infraestruturas – 4 aeroportos internacionais e 4 grandes portos;
Recursos humanos - Mão-de-obra qualificada, graduados e profissionais qualificados, incluindo advogados, economistas, gestores,
engenheiros, IT programadores, contabilistas, disponíveis para atender praticamente a todas as necessidades do negócio.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
As oportunidades de negócios em Cabo Verde são inúmeras visto ser um Pais de rendimento médio com uma economia aberta, com
grande espaço para se desenvolver e cujo governo aposta no desenvolvimento do sector privado. Existe um código do investimento
externo com benefícios fiscais importantes para estimular a captação do IDE. Cabo Verde prossegue uma política de investimento
liberal e incentiva o investimento directo estrangeiro em todos os sectores da economia. Pacotes atraentes de incentivos fiscais e não
fiscais, feitos sob medida para as necessidades de cada área prioritária de investimento, são oferecidos aos investidores.

Turismo e Lazer
Turismo e lazer foram a espinha dorsal da economia cabo-verdiana recebendo mais de 600.000 turista ano e a projeção nos próximos tempos é
para aumentar para 1 milhão de turista ano. Este sector continua a ser um componente importante da economia cabo-verdiana e o IDE é muito
bem-vindo em Resorts e Turismo de luxo; Turismo de Saúde (casas aposentadoria) Talassoterapia; turismo desportivo; turismo de montanha e
ecoturismo;

Economia Azul
Cabo Verde sendo um arquipélago formado por ilhas é certo que a Economia ligada ao mar constitui uma das maiores oportunidades de negócios existentes no Pais. Actividades como Pesca, gestão de infraestruturas de frio, transformação do pescado, exploração de portos, desportos
náuticos, logística inter-ilhas, reparação naval, transportes marítimos são fundamentais para o desenvolvimento;

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Energias Renováveis
Cabo Verde tem um dos melhores regimes de vento do Mundo (18m/s) e grande potencial para a energia solar, com uma proporção de 6-8
Kwh/m2/day. O Governo está atualmente favorecendo o desenvolvimento de Projectos de energia renovável competitiva, promovendo para o
efeito, o investimento em parques de energias renováveis nas principais ilhas;

Aeronegocios
O Governo está também a cimentar uma parceria estratégica para o desenvolvimento de sinergias de tráfego e actividades economicamente
rentáveis, bem como operações com os mercados Africano, Europeu, Sul e Norte Americanos, juntamente com grandes oportunidades na
concessão nas operações e serviços nos quatro aeroportos internacionais. Existe um nicho de oportunidades para manutenção de aeronaves,
manuseio e serviços de navegação aérea;

Privatização de Empresas
O Governo aprovou um Decreto Lei para a privatização de um grupo de empresas, nomeadamente:
ASA – Aeroportos e segurança aérea; TACV
Transportes Aéreos de Cabo Verde; ENAPOR
Empresa nacional dos portos; CABNAVE
Estaleiros navais;Emprofac
Empresa de comercialização de produtos farmacêuticos

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Agro-Negócios
Tendo o Governo criado condições na mobilização de água e gestão das bacias hidrográficas, no sector agrícola existem grandes perspetivas de
oportunidades de negócio, nomeadamente na: i) melhoria do Agronegócio nas fileiras hortícolas (tomate, cenoura, pepino e cebola), tubérculos
(mandioca e batata) e fruteiras (banana e papaia); ii) transferência de conhecimentos e tecnologias de produção e transformação.

Abastecimento de Cadeias Hoteleiras e Produtos Nacionais
Actualmente as unidades hoteleiras importam quase a totalidade dos produtos consumidos nos seus hotéis em Cabo Verde (cerca de 600 mil
hóspedes ano). Razão explicada pelo facto de em Cabo Verde não existir, até agora, nenhuma empresa organizada, focalizada em recolher,
agregar valor aos produtos e disponibiliza-los com a regularidade e com os padrões de exigência das cadeias hoteleiras.
Os hotéis compram alguns produtos, muito específicos, aos pequenos produtores locais que por sua vez não conseguem garantir o fornecimento com regularidade. Há aqui uma oportunidade de instalação de um (MERCADO ABASTECEDOR) – ou seja, uma empresa que intermedeia
o negócio entre os produtores e as cadeias hoteleiras, por forma a abastecer com regularidade e em quantidade os produtos nacionais, muito
apetecidos pelos turistas, e uma base logística de importação grossista para abastecer os hotéis, todo o mercado nacional, navios que atravessam as nossas águas, entre outros.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Rede de Água e Esgotos
O Governo tem em curso na Ilha de Santiago, um Projecto de Desenvolvimento do Sistema de Abastecimento de Água que visa a Produção de
40 mil m3/dia e a distribuição por toda a Ilha, com a construção de reservatórios de grande porte e condutas de transporte que ultrapassam os
150Km de extensão.
Este projecto orçado em cerca de 200 milhões de dólares vai ser executado por consórcio entre empresas Japonesas e empresas Cabo-verdianas, mas permite subcontratação
de empresas de outras nacionalidades. Este projecto requer um conjunto de outros investimentos adicionais cujos recursos ainda não foram
mobilizados, mas que devem ser
implementados antes do final de 2018, o que configura como oportunidade para abordagem criativa. Expansão da rede de distribuição para
interligar os reservatórios do projecto a reservatórios de distribuição – mais de 100 km de conduta, que inclui sistemas de bombagem e ligações
domiciliárias.
Expansão das redes de esgotos para recolha, tratamento e reutilização de água distribuída nos 9 municípios da Ilha de Santiago.

Base Logística e de Exportação
O Governo está engajado em montar em Cabo Verde uma base logística de reexportação. Para isso, criou o Centro Internacional de Negócios.
O objectivo é aproveitar o acordo de AGOA e o mercado da CEDEAO, onde existem facilidades de exportação (taxas). Neste momento, já há
ligações mais regulares com a costa africana, e Senegal vai introduzir uma nova linha de transportes marítimos para Cabo Verde. Estes mercados exigem que os produtos tenham um determinado grau de transformação ou agregação de valor em Cabo Verde para que possam ser
identificados como produtos comunitários. Por outro lado, a Base logística visa exportar produtos não transformados a partir de Cabo Verde.
Cabo Verde já produz grandes quantidades de milho, soja, óleo, carne, leite no Paraguai através da Agrícola Ilha Verde, que pode ser exportada
para os mercados da CEDEAO e EU, precisando neste momento de angariadores e dinamizadores nestes mercados.
Países lusófonos como Portugal e Brasil, podem, a partir da base de Cabo Verde, reexportar para a CEDEAO.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Importação de Produtos (Gerais)
Cabo Verde importa quase tudo. As indústrias estão ainda numa fase incipiente e não tem matérias-primas para grandes transformações.
Existem algumas empresas que importam da de Portugal, da China, do Brasil, da Espanha e de muitos outros países. Há espaços para montar
parcerias de fornecimento a empresas distribuidoras e mesmo fornecimento de produtos específicos a empresas nacionais que podem transformar-se em distribuidores autorizados no País.
Aqui incluem-se produtos variados, desde madeira, vestuários, produtos alimentícios, materiais de construção, electrodomésticos, equipamentosInformáticos, etc.

Pequenas Indústrias Transformadoras
Há espaço para pequenas indústrias transformadoras no ramo alimentar, para produtos nacionais. A transformação de Leite, Queijo, Enchidos,
sucos naturais, compotas de frutas, conservas de peixe, conservas de feijão-verde, podem ser muito competitivas neste mercado.

Produção de Flores
Há voos charters diários entre as Ilhas do Sal e da Boa Vista para diferentes Capitais da Europa que praticamente só trazem e levam turistas.
São 3 a 6 horas de voos de Cabo Verde.
A mão-de-obra em Cabo Verde é bastante mais barata do que na europa.
A Ilha do Sal e da Boa Vista podem perfeitamente servir de Campos de produção de Flores dos mais variados tipos para abastecer o mercado
Europeu.

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO
Exportaçaõ de Aguardente
Cabo Verde produz Aguardente tradicional, de qualidade e muito procurado pelos cabo-verdianos na Europa (cerca de 450 mil cabo-verdianos
sendo que mais de 180 mil em Portugal) e nos Estados Unidos (cerca de 400 Mil Cabo-verdianos). Mais de 100 mil garrafas de aguardente são
enviadas todos os anos para Portugal.
É uma grande oportunidade de negócio para um importador a partir de Portugal.

Exportação de Vinho
Cabo Verde produz Vinho de qualidade rara e muito procurado no mercado Alemão e Italiano.
Torna-se uma oportunidade de parceria com empresas do ramo, para expandir a produção em Cabo-Verde e expandir mercado na Europa.

PROGRAMA
Dia 12/11

Dia 13/11

Dia 14/11

Dia 15/11

Dia 16/11

Dia 17/11

Dia 18/11

Abertura da
Conferência

Visita a empresas/
reuniões institucionais
reuniões B”B

Receção e Registo

II Congresso
Internacional de
compras públicas

Conferência
Internacional

XXII Edição da Feira
Internacional de
Cabo Verde

Encerramento da
XXII Edição da Feira
Internacional de
Cabo Verde

Segunda-Feira

Conferência
Believe Group

Terça-Feira

Quarta-Feira

Abertura da
Conferência
Internacional
Conferência
Coffe Break
Debate em Plenária
Inauguração da
XXII Edição da
Feira Internacional
de Cabo Verde
Visita guiada pelos
Stands
Encontros de
Negócio
Visitas Públicas

Quinta-Feira

XXII Edição da Feira
Internacional de
Cabo Verde

Sexta-Feira

XXII Edição da Feira
Internacional de
Cabo Verde

Sábado

V Edição do Jantar
de Gala Anual da
Câmara de Comércio
de Sotavento

Domingo

Entrega dos Prémios
de melhor Stand

XXIIª EDIÇÃO DA FIC
Condições de Participação
Serviços Incluídos
Viagem em Classe económica + Alojamento e Pequeno Almoço
Transfers aeroporto-hotel-aeroporto
Acompanhamento permanente durante a viagem
Agendamento de reuniões bilaterais de negócios
Nota
Valor da participação na Missão Empresarial Cabo Verde é de 1600,00€
Necessário confirmar até 20-10-18
*Valor referente a programa de 11 a 18 de Novembro
* O programa é adaptavel a periodos mais reduzidos sofrendo correspondente alteração de valor

Meios de Pagamento

Mais informaçoes e Inscrições

Transferência Bancária

Daniela Sousa - daniela.sousa@uecplp.org | 911 900 967

UNIÃO DE EXPORTADORES DA CPLP – UECPLP
BANCO: MILLENNIUM BCP
IBAN: PT50-0033-0000-45464839737-05

