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COVID-19

MEDIDAS EXCECIONAIS DE APOIO ÀS EMPRESAS

Assistência Técnica para acesso às Linhas de Crédito criadas 

para apoio à tesouraria das empresas Cabo-Verdianas



Enquadramento

O surto do novo coronavírus (COVID-19), surgido na China em dezembro de 2019, levou a economia global para níveis
de risco e incerteza extremamente elevados. As medidas de contenção adotadas por inúmeros países, afetam
diretamente a produção e o turismo a nível mundial, levando a uma forte redução da atividade e a interrupções nas
cadeias globais de suprimentos.

Nas pequenas economias insulares com grande grau de abertura ao exterior, como é o caso de Cabo Verde, os choques
externos têm efeito imediato nas dinâmicas da atividade económica nacional. O turismo, enquanto setor pivot da
economia cabo-verdiana, deverá ser severamente afetado, e simultaneamente os restantes setores da economia.

Assim, e com o propósito de proteger o emprego e o rendimento das famílias e consequentemente mitigar os impactos
económicos da pandemia originada pelo Covid-19, foi adotado pelo Governo um conjunto de medidas que incluem
medidas de financiamento e de apoio à liquidez, medidas fiscais e medidas de proteção do emprego.

Neste quadro, e no âmbito da sua missão, a Mundi Consulting, decidiu dar o seu contributo no apoio às empresas de
Cabo Verde, nomeadamente as empresas dos setores mais direta e rapidamente atingidos pela pandemia, criando um
serviço de assistência técnica que visa ajudá-las a aceder às linhas de crédito criadas pelo Governo.



Medidas Extraordinárias Adotadas

1. MEDIDAS PARA APOIAR AS EMPRESAS E AUMENTAR A SUA LIQUIDEZ

• 1.1. Criação de linhas de crédito e de garantias para empresas no montante global de 4 milhões de contos

• 1.2. Liquidação imediata pelo Estado de faturas pendentes emitidas pelos seus fornecedores

• 1.3. Priorização pelo Estado no reembolso do IVA

• 1.4. Isenção temporária no pagamento de contribuições para o INPS a cargo da entidade empregadora

2. MEDIDAS DE CARÁTER MONETÁRIO E CREDITÍCIO

• 2.1. Concessão de moratórias de proteção creditícia a particulares e empresas

3. MEDIDAS FISCAIS

• 3.1. Alargamento do prazo de pagamento do IRPC para 31/12/2020

• 3.2. Pagamento em prestações do IVA e da retenção na fonte

• 3.3. Suspensão e alargamento dos prazos de execuções fiscais

• 3.4. Redução de taxas de estatística aduaneira

4. MEDIDAS RELATIVAS AO MERCADO DE TRABALHO E PROTEÇÃO SOCIAL

• 4.1. Possibilidade de suspensão temporária do trabalho (layoff) com apoio do Estado no pagamento aos trabalhadores

• 4.2. Redução do período de garantia no período considerado para efeitos de atribuição do subsídio de desemprego

• 4.3. Equiparação à situação de doença com internamento hospitalar da situação de isolamento profilático



Linhas de Crédito Criadas pelo Governo



Condições de acesso às linhas de crédito

 Situação líquida positiva em dezembro de 2018

 Quebra no volume de vendas 

 Não proceder e não fazer intenção de proceder a despedimentos*

 Não estar em situação de incumprimentos perante a banca

 Ter as obrigações fiscais e tributárias em situação regular

* (exceto os despedimentos programados contratualmente)



Como pode a MC ajudar

Aferição do 
cumprimento dos 

requisitos de acesso às 
linhas de crédito

Reunião de elementos e 
Montagem do “Dossier 
de Pedido de Crédito”

Assessoria no processo 
negocial com as 

instituições financeiras.

OBTENÇÃO DE 
CRÉDITO

Nesta relação de parceria que se pretende estabelecer, ambas as partes assumem o risco da mesma forma que 
ambas as partes beneficiam do sucesso. Assim, neste serviço de apoio e assistência técnica para a obtenção de 
crédito, a Mundi Consulting faz a cobrança ao cliente apenas após a aprovação da operação de financiamento.

Em caso de necessidade da empresa, a Mundi Consulting está apta a dar apoio e assistência técnica no acesso a qualquer uma das
medidas extraordinárias criadas pelo Governo para minimização do impacto económico da pandemia COVID 19



O que a MC tem para oferecer

Uma equipa de consultores 
com mais de duas décadas de 
experiência em processos de 
financiamento a empresas.

Meios técnicos e humanos que 
permitem ajudar as empresas 

a apurarem as suas 
necessidades de financiamento 

com recurso a aplicações 
informáticas

Uma plataforma ZOOM que, 
sem custos para o Cliente, cria 
as melhores condições  para as 

vídeo conferências.

Uma sucursal em Cabo Verde 
que nos permite estar mais 
perto das empresas cabo-
verdianas e das entidades 

oficiais deste país.



Equipa Técnica destacada

Para este projeto, a Mundi Consulting destacou alguns dos seus consultores mais experientes:

Franklin Chagas – Economista, Mestre em Gestão Empresarial, Managing Partner da Mundi Consulting
(Coordenador Geral do Projeto)

Paulo Nunes – Economista, Professor Universitário, Formador e Consultor de Empresas
(Consultor Sénior)

André Faria – Economista, Mestre em Gestão, Formador e Consultor de Empresas
(Consultor Sénior)

Alina Andrade – Licenciada em Gestão pela UBI, consultora e técnica de contas
(Apoio técnico para a região Norte)

Rosana Santos – Licenciada em Gestão e Gestora de Projetos na sucursal de Cabo Verde
(Apoio técnico-administrativo em Cabo Verde)



Mais de 3 décadas a criar Valor

Desde 1988 que criamos valor para os nossos clientes através da realização de projetos e do desenvolvimento de
soluções nas áreas de Estratégia e Gestão, Recursos Humanos e Formação, Cooperação e Desenvolvimento
Internacional.

Temos como clientes e parceiros empresas, grupos empresariais, associações empresariais, câmaras de
comércio, administração pública central, regional e local, outras instituições públicas e organizações
governamentais, organizações não-governamentais, instituições financeiras, agências e organizações, bilaterais e
multilaterais, promotoras do financiamento e desenvolvimento económico e empresarial.

Realização de mais de 500 projetos em várias geografias, nomeadamente em Cabo Verde visando angariação de
financiamento.

Detemos operações regulares em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau,
Angola, Brasil e Índia.

A nossa história, posicionamento e sucesso confirmam que a dinamização das redes e interfaces são fatores-
chave para o sucesso. Conte connosco como parceiro para o sucesso!
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Portugal
Tel. +351 21 361 72 30
E-mail: mundiconsulting@mundiconsultig.net

Brasil
E-mail: brasil@mundiconsulting.net

Angola
E-mail: angola@mundiconsulting.net

Cabo Verde
Tel. +238 2 621 446
E-mail: caboverde@mundiconsulting.net

São Tomé e Príncipe
E-mail: saotomeprincipe@mundiconsulting.net

India
E-mail: india@mundiconsulting.net www.mundiconsulting.net

Moçambique
Tel. +258 21 326 773
E-mail: mozambique@@mundiconsulting.net

Guiné-Bissau
E-mail: guinebissau@mundiconsulting.net


