
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Pro Empresa promove o 

desenvolvimento das MPME em Cabo 

Verde, através do lançamento de 

instrumentos que facilitem o acesso 

das MPME a programas de assistência 

técnica e ao financiamento. 

A Pro Empresa criou recentemente um novo programa, 

o Pró Crédito, com o objetivo de melhorar as condições 

de acesso ao crédito das MPME, que ainda não tenham 

recorrido ao financiamento bancário e que pretendam 

investir em serviços de assistência técnica. 

Para concorrer ao Pró Crédito, as MPME têm de 

cumprir as condições de acesso: ser uma empresa já 

constituída ou a constituir, ter a situação regularizada 

perante a Administração Fiscal e a Segurança Social e 

com volume de negócios anual até 150.000.000 ECV. 

Serviços de Assistência Técnica (AT) Elegíveis 

 Planos de Negócio (Estudos de Viabilidade)  

 Estudos de Mercado 

 Planos de Marketing  

 Gestão e Organização do Processo Produtivo 

 Capacitação e Qualificação dos RH 

 Gestão de Recursos Humanos 

 Sistemas de Informação 

 Certificação de Processos (Sistema de Gestão 

da Qualidade - ISO 9001:2015, outros) 

 Certificação de Produtos 

O Pró Crédito financia os serviços de 

Assistência Técnica com uma taxa de 

cofinanciamento de 75%, entre 450 

Contos e 500 Contos! 

Para financiamento de 500 Contos, tem de se 
verificar uma das seguintes 4 condições: 
1-A totalidade ou maioria do capital da MPME ser 

detido por mulheres que exerçam a gestão efetiva;  
2-A MPME ter mais do que um sócio;  
3-A MPME criar um mínimo de 3 postos de trabalho;  
4-A MPME estar localizada fora dos Municípios da 

Praia, Mindelo e Sal. 

A Mundi Consulting é uma entidade acreditada pela Pro 
Empresa para prestar os serviços de AT, e tem uma 
equipa especializada que o apoiará nas seguintes fases: 

 Enquadramento no programa 

 Preparação da candidatura no Portal da Pro 
Empresa 

 Negociação e obtenção de financiamento bancário 
para o valor remanescente do serviço de AT 

 Pedidos de reembolso   

 Implementação do projeto 

Contacte-nos para mais informações 

E-mail: caboverde@mundiconsulting.net 

Website : www.mundiconsulting.net  
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