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ESTATUTO DE EMPRESA FRANCA
Apenas as empresas de produção de bens e serviços destinados exclusivamente à
exportação,ou à venda a outras empresas francas em Cabo Verde, podem requerer o Estatuto
de Empresa Franca
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
através da Câmara de Comércio Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde.
•
•
•

Carta endereçada a Sua Exa. o Senhor Ministro das Finanças e Planeamento;
Formulário Anexo 1 da Lei das Empresas Francas devidamente preenchido;
Descrição sucinta do projecto*, referindo expressamente que o objecto da Produção ou
Comercialização de Bens ou Serviços são exclusivamente para a Exportação.

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
o requerente ter prestado as informações solicitadas e/ou ter submetido os documentos em
falta.
Se a resposta não fôr comunicada ao requerente no prazo de 30 dias o pedido é considerado
deferido.
Certificado de Empresa Franca
Este Certificado, permite ao Investidor ter acesso aos incentivos previstos na Lei das Empresas
Francas.
*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);
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•
•
•
•
•

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.
IMPORTANTE

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

Rua D. Filipa de Vilhena nº 6 – 1º Esq. * 1000 – 135 LISBOA
Tel: 213 550 425/33 * Tlm: 968 024 017 * Fax: 213 161 585
Net: www.portugalcaboverde.com * Mail: ccitpcv@cidade-lusofona.com
Página 2 de 2

