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ANEXO V – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ENTIDADES ENTREVISTADAS 

Natureza Designação Criação Objeto e finalidade Principais apoios/ 

acções/projetos ao 

empreendedorismo 

Público Alvo Localização 

E
n

ti
d

a
d

e 
P

ú
b

li
ca

 

ADEI – 

Agência de 

Desenvolviment

o Empresarial e 

Inovação 

Criação (DR 13/2009, de 

18 de maio) e estatutos 

(DR 10/2009, de 15 de 

junho). 

Pessoa coletiva de direito público, dotado de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

Tem por objeto a promoção da competitividade e o 

desenvolvimento das micro, pequenas e médias 

empresas, em todos os aspectos relevantes e em 

consonância com as políticas do Governo, 

trabalhando em estreita ligação com os parceiros 

nacionais e internacionais ligados ao setor.  

É ainda finalidade da ADEI a promoção da 

inovação e o desenvolvimento da capacidade 

empresarial nacional e a melhor utilização da 

capacidade produtiva instalada no quadro da 

política de desenvolvimento dos setores da 

indústria, comércio, agricultura, turismo e serviços, 

definida pelo Governo, visando particularmente a 

melhoria do ambiente de negócios. 

 Incubadora de empresas (em 

parceria com a AJEC) 

 Momentos do empreendedor 

 Realização anual da Semana do 

empreendedorismo (em parceria 

com a AJEC) 

 Projeto Feira dos 3 E´s 

 Projeto Momentos do 

Empreendedor 

 Projeto Oficina do Empreendedor 

 Projeto Startup Universitário 

 Concurso de ideias “Empreender 

agora!” 

 Coaching 

 Programa PME Express 

 Programa Cluster TIC 

 Programa Acesso aos Mercados 

 Programa Inovar 

 Programa CRIA 

 Capacitação de Longa Duração 

Micro, pequenas 

e médias 

empresas; 

associações 

empresariais e 

jovens 

empreendedores 

A ADEI está 

sediada na 

cidade da Praia 

e exerce a sua 

atividade em 

todo o território 

nacional. 

(continua) 

 

 

 

 

 



112 
 

Natureza Designação Criação Objeto e finalidade Principais apoios/ 

acções/projetos ao 

empreendedorismo 

Público 

Alvo 

Localização 
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AJEC – 

Associação de 

Jovens 

Empresários de 

Cabo Verde 

DL 59/2005 de 19 de 

Setembro e BO de 

quarta-feira, 9 de 

Novembro de 2011, II 

Série, Número 43. 

Entidade sem fins lucrativos que tem como 

objetivos: influenciar as políticas públicas 

favorecedoras do setor privado, contribuir para a 

melhoria do ambiente de negócios no geral e em 

particular que tenha um impato positivo ao nível 

dos associados, que é maioritariamente as PME; 

constituir um espaço de diálogo, de troca, de 

partilha, de network a favor dos negócios.  

A AJEC é pioneira do Movimento de Jovens 

Empresários no País e a entidade mais 

representativa deste segmento. 

 

 Concurso empreendedorismo 

feminino (em parceria com 

ADEI, OMCV…) 

 Incubadora de empresas (em 

parceria com a ADEI) 

 Realização anual da Semana do 

empreendedorismo (em parceria 

com a ADEI…) 

 Rede de Consultores 

 Fomento de negócios (feiras 

networking...) 

 Capacitação (planos de formação, 

cursos, worshops, debates...) 

Jovens 

empresários 

A AJEC tem a 

sua sede na 

Cidade da Praia, 

mas presta 

serviços em 

outras ilhas 

OMCV – 

Organização das 

Mulheres de 

Cabo Verde 

Criada a 27 de março de 

1981. 

Estatutos - B.O. nº 46/91 

de 23 de novembro 

Organização não governamental, de caráter social, 

sem fins lucrativos, dotada de personalidade 

jurídica e de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial. Tem por objeto essencial, contribuir 

para defesa dos interesses específicos da mulher 

cabo-verdiana e a sua auto-realização, 

incentivando, apoiando e adotando medidas que 

visem a sua promoção social, cultural, política, 

económica e, a sua integração plena no processo de 

desenvolvimento de Cabo Verde. 

 Empreendedorismo feminino  

 Programa de Microcrédito 

 Gabinetes de orientação e 

inserção profissional da mulher 

 Ações de formação em gestão de 

pequenos negócios 
Mulheres 

A OMCV está 

sediada na cidade 

da Praia e possui 

uma delegação 

em cada 

concelho do país, 

abrangendo a sua 

atividade a todo 

o território 

nacional. 

Plataforma 

ONG – 

Plataforma das 

Organizações 

Não 

Governamentais 

BO nº 8/98, de 3 de 

março  

Organização não governamental, independente e 

sem fins lucrativos, dotada de autonomia 

administrativa, financeira e patrimonial. 

Orientando-se entre outros, pelos princípios da 

democraticidade e independência, a Plataforma tem 

por finalidade contribuir para o reforço e melhoria 

do nível de intervenção das ONG’s membros, 

através de acções concertadas e da promoção da sua 

participação no desenvolvimento socioeconómico 

do País. 

 Formação profissional 

 Promoção da economia social e 

solidária 

  

ONG´s 

filiadas e 

demais 

organizações 

da sociedade 

civil 

A PLATONG 

tem a sua sede na 

Cidade da Praia, 

mas abrange 

outras ilhas 

 


