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COUNTRY PROFILE
Situado a 455 km da costa ocidental Africana, Cabo Verde encontra-se estrategicamente
posicionado no Oceano Atlântico, fazendo ligação dos continentes Africano, Europeu e
Americano.
Formado por dez ilhas e oito ilhéus, o arquipélago está dividido geograficamente em dois
grupos:
-

Barlavento (região norte) é formado pelas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São
Nicolau, Santa Luzia, Sal e Boavista e pelos ilhéus Branco e Raso;

-

Sotavento (região sul), formado pelas ilhas de Santiago (onde se encontra a capital do
País), Maio, Fogo e Brava e pelos ilhéus Seco ou Rombo Cima, Grande, Sapado, Luís
Carneiro e Rei.

A ilha de Santa Luzia é desabitada tal como os ilhéus e são visitados apenas por pescadores.

DADOS GERAIS DO PAÍS
Superfície:

4.033 Km2

População:

504 mil habitantes

Capital:

Praia – Ilha de Santiago

Línguas:

Crioula (língua materna) e
Portuguesa (língua oficial)

Moeda:

Escudo Cabo-Verdiano (ECV)
(1€ = 110,265 ECV - Taxa fixa)

PIB:

1,603 Mil Milhões US$ (2015)

PIB per Capita: 3.280 US$ (2015)
Regime Político: República democrática com
sistema multipartidário e regime semipresidencial
Clima:

Tropical seco, com duas estações: a húmida (de Agosto a Outubro) e a seca (de
Novembro a Julho). Temperatura média anual 20-25ºC

Religião:

Maioritariamente católica, com outras confissões religiosas a coexistirem
pacificamente.
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RAZÕES PARA INVESTIR EM CABO VERDE
I. LOCALIZAÇÃO GEOESTRATÉGICA

Localizada numa zona estratégica entre a Europa (3-4 horas por avião), a Costa Ocidental
Africana (1-2 horas) e a América do Norte (7-8 horas), Cabo Verde é uma potencial plataforma
para o comércio entre a Europa, as Américas e a África. Por isso as relações comerciais são
facilitadas por um acesso privilegiado aos mercados regionais e internacionais.
Adicionada à sua localização, Cabo Verde é membro de instituições que facilitam a integração
regional e internacional e beneficia de acordos preferenciais, que constituem mais valia para os
investimentos realizados no país:


Beneficia de acesso preferencial aos mercados europeus, através da convenção
EU/ACP (União Europeia/Africa, Caraíbas e Pacífico) – Acordo de Cotonou, com
direito de exportar para países da União Europeia sem quotas e com direitos e
taxas aduaneiros isentos ou reduzidos



Membro da CEDEAO – Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental,
cujo principal instrumento é o Plano de Liberalização do comércio traduzido na
livre circulação de transporte, mercadorias e pessoas dentro da CEDEAO,
incluída a eliminação de todas as barreiras tarifárias e não tarifárias ao comércio
exterior, dando acesso a um mercado de mais de 300 milhões de consumidores.



Beneficia da Lei de Crescimento e Oportunidades para a África (AGOA – African
Growth and Oportunity Act), lei essa que permite a importação sem taxas
alfandegárias no mercado dos Estados Unidos da América de produtos de
exportação originários dos países da África.

II. ESTABILIDADE ECONOMICA, POLITICA E SOCIAL

 Estabilidade Económica
Perspetiva de Crescimento Económico
Ano

%

2016
2017
2018

3
3,3
3,5

Segundo a classificação do The Heritage Foundation, em 2016 Cabo Verde encontrava-se na 17ª
posição da Liberdade Económica a nível regional Africana e na 116 ª posição a nível mundial.
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 Estabilidade Política
Segundo o Economist Intelligence Unit-EIU, Cabo Verde está entre os países mais estáveis da
África, destacando como fatores importantes: a estabilidade política confirmada pela realização
das eleições livres e democráticas. Em 2016 foram realizadas eleições parlamentares, seguidas
de autárquicas e presidencial.
Cabo Verde nunca teve um único golpe de estado, um recorde na África Ocidental, só igualado
pelo Senegal.
Segundo a classificação 2016 da Freedom House, Cabo Verde é um país livre, quer em direitos
políticos, quer em liberdades civis tendo obtido a classificação de 1,0 (mais livre) e a pontuação
agregada de 90 (numa escala de 0 a 100).
Em termos de índice de boa governação, Cabo Verde é o 3º Melhor em África, segundo a
classificação 2015 da Fundação Mo Ibrahim.

 Estabilidade Social
Cabo Verde situava-se em 122º lugar, entre 187 países, no Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) do PNUD, em 2015. A esperança média de vida, estimada em 71 anos, é a mais elevada de
toda a África Subsariana.
Os resultados da educação colocam Cabo Verde no topo dos países da África Subsariana. A taxa
de literacia adulta está calculada em 87%, embora haja ainda disparidades entre homens e
mulheres.

III. INFRAESTRUTURAS MODERNAS
1- Aeroportos
O país dispõe de:
- 4 Aeroportos Internacionais (nas ilhas de Santiago, de S. Vicente, do Sal e da Boavista)
- 3 Aeródromos (nas ilhas de S. Nicolau, do Fogo e do Maio)
Para além das ligações aéreas nacionais há conexões internacionais diretas para:
- Europa (Portugal, Espanha, França, Holanda, Reino Unido e Alemanha)
- Africa (Senegal, Guiné-Bissau e Marrocos)
- América do Norte (Rhode Island)
- América do Sul (Brasil)
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2- Portos
Cabo Verde dispõe de 9 portos, sendo 2 de águas profundas (Porto da Praia, na ilha de Santiago
e Porto Grande, na ilha de São Vicente):
- Porto Grande (Mindelo – Ilha de São Vicente)
- Porto da Praia (Praia – Ilha de Santiago)
- Porto de Palmeira (Palmeira – Ilha do Sal)
- Porto Sal Rei (Sal Rei – Ilha da Boavista)
- Porto Novo (Porto Novo - Ilha de Santo Antão)
- Porto Vale Cavaleiros (S. Filipe – Ilha do Fogo)
- Porto do Tarrafal (Tarrafal – Ilha de São Nicolau)
- Porto Inglês (Porto Inglês – Ilha do Maio)
- Porto Furna (Furna – Ilha da Brava)
Conexões marítimas com a:
- Europa
- Africa
- América do Norte
- América do Sul
- Asia
3- Telecomunicações
Com os investimentos feitos nos últimos anos, o estado das infraestruturas de telecomunicações
em Cabo Verde permite o desenvolvimento das novas tecnologias de informação e comunicação
e a produção de conteúdos virados para a modernização da administração do Estado, do sector
empresarial e da economia, de uma forma geral:
 Infraestruturas
-

Sistema de Cabo Submarino Inter-Ilhas

-

Rede Terrestre de Fibra óptica

-

Comunicações Via Satélite

-

Comunicações Internacionais via Cabo Submarino (Cabo Verde é servido por um
cabo submarino internacional de Fibra Óptica denominado “Atlantis 2” que
interliga os continentes Sul Americano, Africano e Europeu)

 Parcerias especiais com a Microsoft e com a HUAWEI Technologies
 Quadro legal regulamentado e supervisionado
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4- Redes de estradas
O país dispunha em 2013, de 1046,439 Km de estradas pavimentadas, distribuídas em todos os
concelhos. Para além disso existem ainda estradas de acesso a todas as localidades.

IV. REGIME FISCAL
- A taxa de IRPC (Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas) é de 25% (vinte e
cinco por cento) por ano, para sujeitos passivos enquadrados no regime de
contabilidade organizada.
- A taxa é de 4% (quatro por cento) sobre o volume de negócios, para os sujeitos
passivos enquadrados no regime simplificado para micro e pequenas empresas.
- O IVA - Imposto sobre Valor Acrescentado é de 15%
Tabela Comparativa do Imposto sobre rendimento das sociedades em alguns países

País
Cabo Verde
Senegal
Portugal
Espanha

Imposto sobre Rendimento das Sociedades,
%
25
30
25
30

V. INCENTIVOS E GARANTIAS AO INVESTIMENTO
 Incentivos aos investimentos
Como forma de incentivar os investimentos privados, o Governo criou a lei de benefícios fiscais
(Lei nº 26/VIII/2013 de 21 de Janeiro e as devidas alterações introduzidas pela Lei nº
102/VIII/2016 de 6 de Janeiro e pela Lei nº 5/IX/2016, Lei do Orçamento de estado para 2017)
através do qual os investimentos poderão beneficiar de isenções ou reduções de taxas
aduaneiras, crédito de impostos, deduções à matéria coletável e à coleta.
 Garantias legais para os investimentos
Existe a Lei de Investimento de Cabo Verde, que garante segurança e proteção jurídica
aos investimentos e que prevê diferentes alternativas de arbitragem para a resolução
de diferendos entre o estado de Cabo Verde e os investidores estrangeiros,
nomeadamente:
- Lei-quadro da arbitragem nacional;
- Regras da Convenção de Washington de 15 de Março de 1965
- Regras fixadas no Regulamento do Mecanismo Suplementar, aprovado a 27 de
Setembro de 1978 pelo Conselho de Administração do Centro Internacional
para Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos
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-

Regras de arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, com sede em Paris

Cabo Verde é membro de:
-

Centro Internacional para a Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID International Centre for the Settlement of Investment Disputes)

-

Agência Multilateral de Garantia dos Investimentos (MIGA - Multilateral
Investment Guarantee Agency), que é membro do Grupo do Banco Mundial e
cujo propósito é promover o investimento direto estrangeiro nos países em
desenvolvimento, proporcionando garantias (seguro contra riscos políticos) a
investidores e agentes financiadores

-

OMC – Organização Mundial do Comércio

Cabo Verde assinou vários acordos bilaterais com Países Terceiros, entre os quais:
-

A Convenção entre a República de Cabo Verde e a República Portuguesa para
Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos Sobre o Rendimento e
Prevenir a Evasão Fiscal;

-

O Acordo sobre promoção e proteção de investimentos entre a República
Portuguesa e a República de Cabo Verde;

-

A Convenção entre a República de Cabo Verde e a República da Guiné Bissau
para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de
Impostos sobre o Rendimento;

-

A Convenção entre a República de Cabo Verde e o Governo da Região
Administrativa Especial de Macau para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento

VI. ACESSO A MÃO-DE-OBRA JOVEM E QUALIFICADA

Em 2014, Cabo Verde apresentava uma taxa geral de alfabetização (população 15 anos ou mais)
de 86,5% e de 77,8% para a população juvenil (15-24 anos). Em termos de instrução da
população, 8,8% frequentou o ensino superior, 1,0% o ensino médio e 40,3% o ensino
secundário.
Estes indicadores demonstram o alto nível de literacia da população Cabo-Verdiana e a
existência de uma grande força laboral jovem, disponível para capacitação profissional em
função da demanda do mercado.
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OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO EM SECTORES PRIORITÁRIOS
1. TURISMO
Oportunidades de negócio no sector:
-

Resorts, hotéis e aldeamentos turísticos

-

Centros de convenção (Turismo de negócio)

-

Pousadas e residenciais

-

Restauração e espaços de lazer

-

Imobiliária turística

-

Turismo de saúde

-

Turismo rural (alojamento, trekking, ciclismo de montanha, etc.)

-

Excursões, passeios turísticos

-

Aluguer de viaturas

-

Desportos náuticos ligados ao turismo

2. TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Oportunidades de negócio no sector:
-

Desenvolvimento de software

-

Domótica (sistemas de vigilância)

-

Comercialização de equipamentos informáticos e de comunicação

-

Serviços técnico-informáticos (reparação, manutenção, etc.)

-

Formação na área das TIC

-

E-commerce

3. ECONOMIA DO MAR
Oportunidades de negócio no sector:
-

Pesca industrial e semi-industrial

-

Construção, reparação e manutenção naval

-

Transporte marítimo inter-ilhas e internacional

-

Reparação e manutenção de contentores

-

Construção de marina
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4. AGROPECUÁRIA
Oportunidades de negócio no sector agrícola:
-

Melhoria e aumento de produção nas fileiras hortícolas (tomate, cenoura, pepino e
cebola), tubérculos (mandioca e batata) e de fruteiras (banana, manga e papaia)

-

Cultivo hidropónico, de estufa e através de rega gota-a-gota

-

Transferência de conhecimentos e tecnologias de produção e transformação

Oportunidades de negócio no sector pecuário:
-

Melhoria da raça bovina, caprina e suína com a introdução de raças importadas com
maior produtividade, para fornecimento de leite e carne

-

Avicultura para abastecimento de carne e ovo

-

Produção de ração animal

5. INDÚSTRIA LIGEIRA
Oportunidades de negócio no sector da indústria de transformação alimentar:
-

Produção de vinhos

-

Produção de licores

-

Produção de queijo

-

Processamento e conservação de pescado

-

Processamento de carne

-

Panificação e pastelaria

-

Confeitaria

-

Fabricação de massas alimentares

6. OUTRAS INDÚSTRIAS
Oportunidades noutras indústrias ligeiras:
-

Carpintaria e Marcenaria

-

Indústria têxtil

-

Indústria de calçados

-

Metalomecânica

-

Produção de embalagens para as demais indústrias

-

Produção de sal
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