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Evolução do Investimento Direto 
Estrangeiro em Cabo Verde 
 



 FINANCIAMENTO DAS EMPRESAS 
EM CABO VERDE 

Redução da Oferta agregada de crédito

As Taxas de Juros Aplicados aos empréstimos mantém-
se estáveis

Maior Exigência de Seletividade na concessão de 
crédito, Redução das maturidades e reforço das 

garantias exigidas

Aumento das necessidades de financiamento das 
Existências, Fundo de Maneio e Reestruturação de 

dívidas



  



Porquê praça financeira? 

• Centros financeiros agrega valor, direcionando 

investimentos para inovação e crescimento  

• Centros financeiros competitivos Vibrante dá 

cidades vantagens econômicas em informação, 

conhecimento e acesso ao capital  

• Ser parte da rede financeira global garante que 

as cidades ganham com o comércio global e do 

crescimento  

• As decisões políticas e comprometimentos 

podem criar centros financeiros de sucesso 



DESAFIOS 

• Desenvolver o cluster financeiro 

• Financiamento às Empresas 

• atrair investimentos para Cabo Verde 

para.  

• Fornecer à região serviços financeiros 

de alto valor.  



DESAFIOS 



• Disponibilidade de Capital / Programa de 

investimentos 

• O fator Investimento externo no crescimento de 

Cabo Verde e dos paises africanos 

• Financiamento do setor privado e o factor PMEs 

 

Desafios 



Mercados e Produtos 

• O Sistema bancário consegue responder 

cabalmente às necessidades atuais? 

• Elevada dependência do financiamento de curto 

prazo. Como se resolve? 

• Mercado de Capitais está preparado? 



Mercados e Produtos … 

• Banco de fomento 

• Fundos de investimento 

• ETF´s 

• Fundo de capital de risco 

• Business Angels 

• Leasing e factoring 

• Microfinanças 

 



Quais os principais constrangimentos e 
desafios que estão a dificultar e podem 
afectar o desenvolvimento do cluster? 

As áreas-chave de competitividade:  

• Recursos humanos  

• Ambiente de Negócios  

• Acesso ao mercado  

• infraestrutura  

• Competitividade Geral 



What should we do?  

• Assegurar a sustentabilidade da dívida 

• Maximizar a Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento 

• Reforçar o sistema bancário  

• Estimular o Mercado de Ações e 

Obrigações  

 

 



What should we do?  

• Desenvolver Parceria Público-Privada  

• Atrair mais e diversificar Investimento Direto 

Estrangeiro  

• Canalizar as remessas para o 

financiamento da economia 

 

 



What should we do?  

• Promover Acordos de dupla tributação 

• Trabalhar a nível da redução do risco país 

• Efectuar estudos estratégicos visando a 

criação do CFI 

 

 

 



What should we do?  

• Melhor aproveitamento da nossa diáspora 

• Internacionalizar a dívida pública 

• Montar um modelo legal, regulamentar e 

judicial que permita dar a grande 

credibilidade que os mercados financeiros 

exigem 

 



What should we do?  

• Promover muito cuidadosamente o sistema no exterior 

(Europa, EUA, América Latina, Médio Oriente) 

• Tentar captar mais operadores internacionais (oferecendo 

baixos custos de instalação e de operação em troca de 

uma “governance” que conduza a um maior grau de 

confiança no país e no “cluster”) 

• Estudar modelos de associação com instituições financeiras 

oriundas de alguns países da África Ocidental 

• Explorar em profundidade a ligação com a União Europeia 

através de uma maior parceria com Portugal 

 



Sistema financeiro promotor 
do crescimento 
• O sucesso de um país depende: 

• da governabilidade; 

• da eficiência da sociedade; 

• do desenvolvimento económico sustentável; 

• de um sistema financeiro estável e sólido, com 

capacidade para financiar a economia e 
promover um crescimento inclusivo. 

 



POLITICAS

Politica monetária, banco, seguros  e 

finanças

Desenvolvimento do mercado de capital

EIXOS

INFRAESTRUTURA CAPITAL HUMANO
BOA 

GOVERNAÇÃO
SECTOR PRIVADO NAÇÃO GLOBAL

PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMAS PROGRAMASPROGRAMAS

· Desenvolvimento continuado do 

mercado de capital

· Assegurar a efectiva regulação do 

mercado de capital

· Melhoria da protecção do investidores

· Aumentar e promover oportunidades 

diversificados de investimentos

· Aumentar o uso dos instrumentos da 

política financeira de forma a manter 

a estabilidade dos preços e 

crescimento económico equilibrado

· Reforço das instituições financeiras e 

ampliar e aprofundar o sector 

financeiro

· Melhorar a eficiência na regulação 

financeira



Questões? 

• Que desenho organizacional para 

materialilzar o cluster financeiro? 

• Como “empoderar” o sector privado? 

• Que categoria de centro o financeiro 

para Cabo Verde? 



Obrigado 

Manuel Lima 

• Manuel.lima@bvc.cv 

 


