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INTERVENÇÃO DO ICEP Portugal
APOIO INSTITUCIONAL AO
INVESTIMENTO EM CABO VERDE
SLIDE 1
Foi com enorme prazer que o ICEP recebeu e
aceitou
o
convite
da
Câmara
de
Comércio,
Indústria e Turismo Portugal Cabo Verde para
estar presente neste Seminário.

SLIDE 2
E gostaríamos
para podermos
existência do
exportações e
das empresas
modalidades:

de aproveitar esta oportunidade
reafirmar o objectivo essencial da
ICEP que é o da dinamização das
a promoção da internacionalização
portuguesas, nas suas diferentes

COMÉRCIO
• Promoção
das exportações
serviços nacionais

de

bens

e

INVESTIMENTO
• Criação
ou
aquisição
de
redes
comerciais
• Implantação de unidades industriais
• Criação
ou aquisição de empresas de
infraestruturas e serviços
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SLIDE 3
Para a prossecução dos seus objectivos, o ICEP
disponibiliza
diversos
tipos
de
apoios
de
natureza genérica (isto é: que abrangem tanto a
área do comércio como do investimento), de que
destacamos os seguintes:

APOIOS GENÉRICOS
•

Informação

•

Organização de acções promocionais

•

Apoio logístico

•

Aconselhamento técnico

•

Formação – Programa InovContacto

Na área da informação:
-

Informação genérica sobre os mercados

-

Legislação
Oportunidades de negócio
Listas de importadores
Listas de feiras e exposições
Estudos de mercado
Seminários e “workshops”
Etc.

Acções promocionais:
- Missões empresariais
- Participação em feiras e exposições
mercados
- Convites a importadores
- Campanhas de publicidade e de marketing
- Etc.

nos
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Apoio logístico nas deslocações aos mercados,
designadamente nos países onde o ICEP tem
Delegações (programas de visitas, marcação de
reuniões, etc.)
Aconselhamento técnico, quer através dos serviços
da Sede, quer pelas Delegações nos mercados
Formação – Programa InovContacto: Programa de
estágios internacionais para jovens licenciados,
que permite às empresas encontrar no mercado de
trabalho
pessoal
formado
já
com
alguma
experiência de vida e trabalho no estrangeiro.

SLIDE 4
No que se refere especificamente aos apoios
institucionais
ao
investimento
nos
mercados
externos, geridos pelo ICEP e/ou por outras
entidades, há que distinguir os directos dos
indirectos, incluindo nos primeiros aqueles a que
as empresas podem aceder e nos segundos os que
visam
sobretudo
criar
as
condições
de
enquadramento mais favoráveis à realização e
exploração dos investimentos. Assim, entre os
instrumentos
de
apoio
directo
às
empresas
portuguesas que pretendam realizar investimentos
nos mercados externos, devemos destacar os
seguintes:

APOIOS DIRECTOS
• PRIME
BENEFÍCIOS FISCAIS
• CDE
• COSEC
• Organismos Multilaterais
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PRIME
Através do Sistema de Incentivos à Modernização
Empresarial (SIME), o PRIME visa apoiar projectos
integrados
de
investimento
de
reforço
da
produtividade e competitividade das empresas, em
que a componente internacionalização compreende
programas de marketing, abertura de escritórios
de representação e investimento directo no
estrangeiro.
Esta medida não se aplica à Região de Lisboa e
Vale do Tejo.
Através da Medida de Inovação Financeira, o PRIME
visa
a
criação
de
um
conjunto
de
novos
instrumentos
facilitadores
do
acesso
ao
financiamento (via capital de risco) por parte
das PME, nomeadamente as que pretendam realizar
investimentos no exterior.
Benefícios fiscais
Deste instrumento de apoio, podem beneficiar as
empresas que realizem projectos de investimento
directo
no
estrangeiro,
desde
que
esses
investimentos sejam de natureza produtiva. O
benefício fiscal traduz-se na dedução à colecta
em sede de IRC.
CDE
O Centro para o Desenvolvimento da Empresa,
sediado em Bruxelas e com o qual o ICEP mantém um
Acordo
(que
contempla,
designadamente,
o
cofinanciamento de acções), presta apoio a
projectos de cooperação empresarial com os países
ACP, nas fases de pré e pós investimento, que
conduzam à criação de empresas de capital misto
ou a acordos de cooperação de longa duração.
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Refira-se que este instrumento tem sido bastante
utilizado no apoio às empresas portuguesas que
têm
vindo
a
investir
em
Cabo
Verde,
designadamente no sector industrial.
COSEC
Através da COSEC e com garantia do Estado, as
empresas podem beneficiar do seguro dos seus
investimentos,
pondo-os
a
salvo
de
riscos
políticos
ou
extraordinários
(guerras,
catástrofes, nacionalizações, dificuldades de
transferência de divisas, etc.).
Organismos multilaterais
Neste
domínio
destacam-se
os
apoios
de
instituições financeiras internacionais, como
sejam o Banco Mundial e o BAD, designadamente
através dos seus departamentos de apoio ao sector
privado.
No caso do Banco Mundial, devem referir-se a IFC
(Sociedade Financeira Internacional) e a MIGA
(Agência
Multilateral
de
Garantia
do
Investimento), a primeira vocacionada para o
financiamento dos projectos e a segunda para o
seguro dos investimentos.
Aproveitamos
para
referir
que
alguns
investimentos portugueses em Cabo Verde já
beneficiaram dos financiamentos da IFC.
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SLIDE 5
Quanto aos apoios indirectos,
deverão ir para os seguintes:

os

destaques

APOIOS INDIRECTOS
•
•
•

Acordos
bilaterais
de
promoção
e
protecção mútua de investimentos
Acordos bilaterais para evitar a dupla
tributação
Outros acordos e protocolos bilaterais
ou multilaterais de cooperação.

Estes
Acordos
e
Protocolos
constituem,
claramente, importantes instrumentos de apoio aos
investimentos portugueses nos países com os quais
são celebrados.
No caso de Cabo Verde, devemos referir como os
mais importantes os seguintes:
- Acordo
sobre
Promoção
e
Protecção
de
Investimentos (Decreto nº32/91, de 26 de Abril,
e Aviso nº 168/91, de 9 de Novembro)
- Convenção para evitar a Dupla Tributação em
matéria de Impostos sobre o Rendimento (Decreto
do Presidente nº 33/2000 e Resolução da
Assembleia da República nº 63/2000, ambos de 12
de Julho, e Aviso nº 42/2001, de 18 de Janeiro)
- Protocolo de Cooperação Económico-Empresarial
(Decreto nº 47/93, de 27 de Dezembro)

SLIDE 6 E 7
Para apoiar as empresas e prestar informações
mais completas sobre os vários instrumentos
disponíveis, o ICEP dispõe, para além dos seus
serviços em Portugal (Sede em Lisboa e Delegações
regionais), de uma vasta rede de Delegações nos
mercados.
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REDE DE DELEGAÇÕES
Já vos falei sobre os Apoios Institucionais ao
Investimento e o principal foi dito, já que era
este o tema desta intervenção. Limitar-me-ei às
seguintes considerações:
Pedindo desculpa por não ter muito para vos
dizer, dado a minha experiência de Cabo Verde ser
muito recente – fui nomeado Delegado em Março
último -, espero poder comunicar-vos a boa
impressão
que
o
país
me
causou,
as
potencialidades que inegavelmente possui e o
entusiasmo com que irei trabalhar em prol do
relacionamento bilateral dos dois países contando
com a ajuda daqueles que já me permito considerar
os meus amigos caboverdianos.

SLIDE 8
As empresas portuguesas que tiverem intenção de
investir em Cabo Verde têm, primeiro que tudo, de
conhecer o mercado e as oportunidades que o mesmo
oferece.
À Delegação do Icep Portugal compete
informar sobre os organismos e os interlocutores
competentes
na
matéria,
sobre
os
sectores
estrategicamente
prioritários,
sobre
os
incentivos locais existentes, sobre as condições
do investimento no mercado, sobre as hipóteses de
obtenção
de
financiamentos
bilaterais
ou
multilaterais disponíveis.

SLIDE 9
As nossa relações económicas com Cabo Verde pode
dizer-se que são privilegiadas. Portugal é o seu
principal parceiro comercial, tanto no que refere
às exportações como às importações, deixando os
mais directos concorrentes a enorme distância. É
o 2º cliente e fornecedor de Portugal no seio dos
PALOP, e as cerca de 2.600 empresas portuguesas
que exportam para o mercado têm sabido com êxito
aproveitar as oportunidades oferecidas. No que
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diz
respeito
aos
serviços,
as
empresas
portuguesas
de
obras
públicas
têm
ganho
importantes concursos de trabalhos que estão a
transformar vistosamente o país. Aeroportos,
Portos, Estradas, Prospecção e Canalização de
água potável e Construção Civil mantêm empenhadas
em todo o arquipélago empresas como, a MSF, a
Somague, a Monteadriano, Armando Cunha e a
Mota-Engil.

SLIDE 10
Também quanto ao investimento estrangeiro em Cabo
Verde, Portugal, aproveitando bem o processo de
privatizações, ocupa um lugar cimeiro tendo
investido cerca de 220 milhões de euros de há 10
anos a esta parte. Grandes empresas nacionais
como a EDP, a AdP, a PT, a Galp, a CGD, o
Montepio Geral, o Grupo Pestana, o Grupo Oásis
Atlântico, a Sacramento Campos são exemplo de
investidores que hoje detêm importantes posições
nos sectores da Energia, Água, Saneamento, Banca,
Seguros, Capital de Risco, Telecomunicações,
Comércio de Combustíveis, Turismo e Hotelaria. De
resto, quase todos os sectores têm atraído
investimentos portugueses, devendo destacar-se os
realizados na indústria transformadora de mão de
obra intensiva voltada para a exportação, como
sejam o calçado e o vestuário, mas também as
conservas de peixe, os transportes marítimos e o
comércio. Laboram hoje em Cabo Verde cerca de 300
empresas com capital português. O programa de
privatizações para o próximo ano é vasto e
contempla sectores como o Transporte Aéreo e
Marítimo, a Gestão Portuária, os Estaleiros
Navais, a Rede de Frio e o Farmacêutico, devendo
as empresas portuguesas interessadas nesta nova
fase
de
privatizações
estar
atentas
à
calendarização e condições.
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SLIDE 11
Cabo Verde está na moda, e este é o momento certo
para nos interessarmos por este país fascinante.
Desde que cheguei não passou semana em que não
fosse anunciada uma nova lei de base das
actividades económicas, um novo investimento, um
novo
projecto,
um
novo
concurso
público
internacional, uma inauguração, o lançamento de
uma primeira pedra. Dentro de 2 anos Cabo Verde,
um país com 470.000 habitantes, terá 4 aeroportos
internacionais o que constitui caso único no
mundo.
Cabo Verde é uma democracia madura com
provas dadas na alternância do poder, com paz
civil e social, com estabilidade macroeconómica,
com um crescimento médio do PIB de 5,5% nos
últimos 4 anos, com inflação negativa (- 1,9%),
que nunca atingiu os 2% ao ano, com uma moeda com
câmbio fixo em relação ao Euro.
Cabo Verde
desperta neste momento um interesse a nível
internacional que vai dos Estados Unidos à China,
passando
pela
União
Europeia,
interesse
consubstanciado nas ajudas internacionais que
este país tem recebido e continuará a receber: no
período de 2005/2007 irá receber 300 milhões de
US$ de ajuda externa, empréstimos e doações – do
FMI, BM, BAD, BADEA,EU, MCA, etc. – que irão
financiar principalmente infraestruturas.

SLIDE 12
Cabo Verde vai receber do MCA – programa norteamericano de ajuda ao desenvolvimento – 117
milhões de USD que irão directamente para o
orçamento de estado sem estarem vinculados a
projectos específicos. Esta é uma prova de
confiança no país.
Cabo Verde vai ser palco, em Junho de 2006, de um
exercício civil da NATO. Prova e reconhecimento
da sua ocidentalização e apego a valores que nos
são comuns.
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Cabo Verde vai deixar em 2008 a categoria dos
Países Menos Avançados para aceder àquela dos
Países de Desenvolvimento Médio. Prova do seu
crescimento económico.

SLIDE 13
O interesse do mercado caboverdiano para Portugal
decorre, desde logo, dos laços que nos ligam, do
desenvolvimento que este mercado tem revelado nos
últimos anos e das perspectivas de crescimento
para os anos próximos. Neste contexto Portugal
não pode perder a sua posição.

SLIDE 14
Gosto de Cabo Verde, gosto dos caboverdianos e
tenho uma enorme fé nas potencialidades do país e
das
suas
gentes.
Estou
certo
que
este
arquipélago, já Nação, mas país improvável em
1975, ano do independência, que soube em 30 anos
atingir
a
estabilidade
política,
social
e
económica de que hoje goza, será dentro de 5
anos, em 2010, um país diferente para melhor,
preferivelmente com o contributo dos investidores
portugueses. Não nos podemos permitir-nos perder
esta oportunidade.
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