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ESTATUTO DE INVESTIDOR EXTERNO
O Pedido
Todas as operações de investimento externo estão sujeitas a autorização prévia. O pedido de
Estatuto de Investidor Externo deve ser efectuado através da CI-Cabo Verde Investimentos ou
da Câmara de Comércio Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde, em triplicado, devendo ser
acompanhado dos seguintes documentos:
•

Carta endereçada a Sua Exa. o Senhor Ministro das Finanças e Planeamento;

•

Formulários Anexo 1 e 2 do Dec. Regulamentar nº 1/94 sobre o Investimento Externo,
devidamente preenchidos;

•

Descrição sucinta do projecto*;

•

Identificação e “Curricula” do(s) promotor(es);

•

Declarações bancárias de idoneidade do(s) promotor(es) e outras informações
relevantes para a apreciação do investimento;

•

Localização pretendida;

•

Estudo de Impacto Ambiental;

•

Cópias dos Contratos de Exploração, Cessão de Bens de Equipamento em Regime de
“Leasing” ou Empréstimos/Suprimentos de Investidores.

Prazo de Resposta
A decisão do Ministro das Finanças e Planeamento é transmitida ao potencial investidor num
prazo máximo de 30 dias, após a entrega do pedido completo à CI-Cabo Verde Investimentos.

Caso a CI-Cabo Verde Investimentos solicite ao investidor a apresentação de novos elementos
ou informações complementares, a contagem do referido prazo suspende-se e é retomada após
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Registo do Investimento Externo
As operações de investimento externo estão sujeitas a registo, mediante a entrega, no Banco de
Cabo Verde, de três exemplares do respectivo impresso de registo.
Inspecção do Empreendimento
Antes do início da actividade, o empreendimento deverá estar devidamente inscrito no
departamento estatal competente, e será inspeccionado por entidades competentes, dentro dos
trinta dias a contar da data do pedido de inspecção.
* Informações a constar na Descrição sucinta do Projecto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Objectivos e Impacto Económico do Projecto;
Valor Total do investimento (descrevendo o tipo de forma da operação de investimento
externo);
Previsão do Volume de Vendas nos mercados interno e externo;
Localização pretendida (compromissos já assumidos e área total);
Quadro do Pessoal (empregos nacionais e estrangeiros a criar);
Modo de Financiamento;
Previsão das despesas com Materiais e Equipamento, Salários e Fornecimento de
Serviços de Terceiros (energia, água, telefone, etc..);
Mercado Alvo;
Informações detalhadas sobre as actividades previstas no projecto, incluindo os
produtos e serviços a oferecer.

Tratando-se de Empreendimento Hoteleiro deve ainda indicar-se:
•
•
•
•

Número Total de Quartos e de Camas;
Categoria e Grupo pretendido;
Serviços a serem criados;
Área prevista para a Construção.
IMPORTANTE

Para aceder à legislação mencionada consultar o canal “Investir em Cabo Verde” em
www.portugalcaboverde.com
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