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HUB DE NEGÓCIOS, TURISMO E ECONOMIA AZUL.
UMA NOVA MANEIRA DE FAZER NEGÓCIO
PARA 350 MILHÕES DECONSUMIDORES.
UM NOVO MIND-SET!

VAI QUERER ESTAR NA LINHA DA FRENTE 
PARA AGARRAR ESTAS OPORTUNIDADES!!!

UM NOVO
HUB DE
OPORTUNIDADES

CABO VERDE



UMA EXCELENTE
PORTA DE ENTRADA
Cabo Verde é Membro ativo da CEDEAO,
Comunidade Económica dos Estados da África
Ocidental com 350 milhões de consumidores e
com formato de integração económica
inspirado no modelo da União europeia e nas
práticas da OCDE.

CABO VERDE & CEDEAO



Capital: Praia
Moeda: Escudo cabo-verdiano
Idioma oficial: Português
Governo: República semipresidencialista unitária
Presidente: José Maria Neves
Primeiro-ministro: Ulisses Correia e Silva 
Área Total: 4 033 km² (146.º) 
População: 0,5M
Densidade: 118 hab./km²

UMA EXCELENTE
PORTA DE ENTRADA

CABO VERDE & CEDEAO



Cabo Verde encontra-se no espaço interatlântico privilegiado que 
separa África, Europa e América do Sul, assumindo-se assim como Hub e 
porta de entrada de investimento e investidores brasileiros para o seu 
mercado circundante.

Contribui para a importância estratégica de Cabo Verde as excelentes 
relações comerciais e políticas que o país tem conseguido consolidar ao 
longo dos anos com os países seus vizinhos da África Ocidental.

O seu papel de potencial facilitador de negócios e de hub para quem 
procure novos mercados e oportunidades dentro do espaço da CEDEAO.

CABO VERDE & CEDEAO



Cabo Verde está a fortalecer a cooperação Sul-Sul, especialmente com o 
Brasil e com a China, de forma a tirar vantagens da sua posição 
estratégica privilegiada para o comércio transatlântico.

Os principais doadores bilaterais de Cabo Verde são a China, o 
Luxemburgo, Portugal, Espanha e os Estados Unidos. 

Alguns dos maiores parceiros multilaterais são a União Europeia, o Banco 
Africano de Desenvolvimento, as Nações Unidas, o Banco Mundial e o 
Fundo Monetário Internacional.

CABO VERDE & CEDEAO



15 países

350 milhões de consumidores

Livre circulação de pessoas nacionais dos
seus Estados Membros

GâmbiaGuiné-BissauGuinéSerra Leoa Libéria

NígerNigéria Burkina
Faso

Benin Togo

Gana Costa MarfimSenegal Mali

CEDEAO



O nível de integração da CEDEAO já permitiu:

Código de Investimento Comum e Tribunal de Justiça Comunitários,
desenhados para providenciar a necessária proteção aos direitos
políticos e económicos de quem procure intervir e fazer negócio neste
espaço, bem como um mercado único para Bens e Mercadorias.

Banco de Investimentos para projetos dos seus Estados-Membros,
e encontra-se em construção um espaço de Livre Circulação de
Capitais, de inspiração no modelo da União Europeia.

A CEDEAO tem 3 órgãos de governo regional tipo EU: Comissão,
Parlamento e um Tribunal de Justiça, bem como algumas agências
especializadas.

A CEDEAO é uma zona de integração económica e política semelhante
àEU, mais integrada e maisambiciosa doquea Mercosul.

A CEDEAO visa estabelecer uma região de 350 milhões de 
pessoas sem fronteiras comerciais e políticas 



Com 200 milhões de habitantes, onde se destaca o porto de Lagos e 
as oportunidades nas indústrias extrativas. 

País riquíssimo em matérias-primas, é o 7º produtor mundial de 
petróleo e principal exportador do mercado norte-americano. 

Outras matérias-primas de destaque: gás natural, carvão, ouro e 
minério de Ferro.

O Brasil importa Óleos brutos de Petróleo (300 Milhões USD) e 
Adubos fertilizantes (105 Milhões USD), seguidos à distância por 
Óleos combustíveis de petróleo (15.5 Milhões USD) e demais 
produtos – Indústria (4 Milhões USD).

O Brasil exporta Açucares e melaços (65%) e as Aeronaves e outros 
equipamentos (21%) e com menos importância, a Indústria de 
Transformação, os Álcoois, fenóis- álcoois e seus derivados e o 
tabaco. No ranking, a Nigéria ocupa o 46ª lugar. 

NIGÉRIA



Com 32 milhões de consumidores

Produtor destacado de Ouro, Cacau (dos principais produtores 
mundiais) e Madeira.

o Brasil importa Cacau em Bruto (57 milhões USD, representando 
90%), Minérios de Alumínio (3.5 Milhões USD) e Cacau em Pó (2.2 
Milhões USD).

O Brasil exportou em 2021 cerca de 256 Milhões USD, cabendo aos 
Açucares e Melaços, Álcoois, fenóis e seus derivados, e Carnes de 
Aves e miudezas. 

Nas importações o Gana ocupa o 65º lugar, enquanto nas 
exportações encontra-se no 71º.

GANA



Com 23 milhões de consumidores 

Produtor de Cacau, Mandioca, Arroz, Cana do Açúcar, Milho, 
Borracha Natural, Algodão, Manganês (9º produtor Mundial) e Ouro. 

O Brasil exporta Açúcar (38 Milhões USD), outras carnes e miudezas 
(11 Milhões USD), papel e cartão (5.6 Milhões USD), Carne Suína 
fresca (3.1 Milhões USD).

O Brasil importa Cacau em bruto torrado (60 Milhões USD, 75%), 
Látex, Borracha natural (16.7 Milhões USD, 20%), Cacau em Pó (5 
Milhões USD, 6%).

Nos rankings, a Costa do Marfim ocupa o 78º lugar nas importações 
e o 82º nas exportações.

COSTA DO MARFIM



Com 16 milhões de consumidores.

Produtor e exportador de químicos, têxteis, fertilizantes, algodão, 
peixe, fosfatos.

É detentor do importante porto de Dakar e tem demanda de bens 
como a tecnologia (construção civil), alimentos e demais produtos 
da Indústria da Transformação.

O Brasil exporta essencialmente Arroz sem casca ou semielaborado, 
polido. Açúcares e melaços, Ovos de aves e derivados e Instalações 
e equipamentos de engenharia civil. 

A importação pelo Brasil do Senegal é residual E PODE SER 
MELHORADA, não atingindo nenhuma das rubricas o milhão de USD 
por ano (concentrados de metais 538.000 USD, resíduos de metais 
de base não ferrosos 96.000 USD).

O Senegal ocupa o 91º lugar no ranking de importações 
e o 85º lugar dos países que mais compram produtos brasileiros.

SENEGAL



DESTINO DE 
NEGÓCIOS, 
ECONOMIA AZUL 
E TURISMO DE
EXCELÊNCIA

CABO VERDE



A 350 milhões de consumidores africanos para produtos brasileiros,
principalmente os agropecuários, industriais,na area dos serviços
e das tecnologias.

Acesso a matérias-primas essenciais para a indústria transformadora 
brasileira.

.

Porta de acesso:

CABO VERDE 

HUB DE NEGÓCIOS E TRADE



Estabilidade política e cambial impar no cenário africano.

Excelentes relações com o Banco Mundial e FMI, servindo como
elo perfeito de ligação entre África, Europa e as Américas.

A qualidade e elevado nível do seu sistema bancário.

Sistema fiscal repleto de incentivos ao investimento estrangeiro.

CABO VERDE 

VANTAGENS COMPETITIVAS 
INIGUALÁVEIS



Apoio ao dinamismo económico, nativo e externo.

Preocupação com a defesa do investidor e dos direitos do
investimento estrangeiro.

Abertura de contas bancárias em divisas estrangeiras, a livre
transferência de dividendos e benefícios para o estrangeiro, a
proteção da propriedade privada, e os incentivos aduaneiros e
fiscais.

CABO VERDE 

VANTAGENS COMPETITIVAS 
INIGUALÁVEIS



Abrir empresa em 24 horas, sem necessidade de capital social
associado, bem como a capacidade demonstrada de emissão de
alvarás e registos de propriedade com brevidade, para titulares e
investidores ou as equipas dedicadas a acomodar o investimento
estrangeiro para as ilhas (One-Stop-Shop).

Verifica-se assim que em Cabo Verde, a consolidação do
investimento realizado no país não fica perdida no meio da
burocracia. É simplificado e apoiado em prol e benefício do
investidor.

CABO VERDE 

OUTRAS VANTAGENS 
COMPETITIVAS



Excelentes relações com os seus vizinhos, permitindo facilidades
no comércio internacional.

Ramo de ofertas diversificadas, conjugando o turismo de luxo,
high-end e hotelaria de nicho com a capacidade de acomodar
massas em alguns centros de turismo mais massificado.

O número de unidades hoteleiras e de projetos ligados ao
sector HORECA, tem vindo a incrementar ano após ano, bem
como o número de companhias e operadores a aterrarem nas
ilhas, aumentando as ofertas e diversificando os fluxos.

CABO VERDE 

OS NÚMEROS DA PÉROLA 
DO ATLÂNTICO



Conjunto de apoios fiscais ao investimento estrangeiro no sector, alicerçados num conjunto de
garantias sobre o direito de propriedade.

Carta Política da Economia Azul

Criação da Zona Económica Especial Marítima em São Vicente

Campus do Mar

Preservação dos recursos do Mar

Desenvolvimento das Pescas e Aquacultura.

CABO VERDE 

PROJETOS À ESPERA DE 
PARCEIROS DE NEGÓCIOS



Acesso a novo mercado de 350 milhões de consumidores.

Novas oportunidades de acesso a matérias-primas e commodities.

Acesso a praça financeira sólida e serviços jurídicos para negócios em

África. 

Oferta de garantias fiscais, bancárias, financeiras e políticas de

excelência.

Apoio e proximidade com os órgãos decisores do Estado 

ao investidor brasileiro. 

CABO VERDE 

RESUMO DOS MOTIVOS 
PARA MARCAR PRESENÇA



Extensão dessa proximidade e acesso aos decisores dos países vizinhos.

Hub de negócios e de captação de investimento para o Brasil.

Oportunidades na áreas das tecnologia e dos serviços para empresas brasileiras. 

Nova meca turística a explorar.

CABO VERDE 

RESUMO DOS MOTIVOS 
PARA MARCAR PRESENÇA



AGENDA







AGENDA 10 MAR
CHEGADA A CABO VERDE E ALOJAMENTO

Recepção no Aeroporto

Check-in no Hotel Melia Dunas Beach Resort 5 estrelas luxo

• Welcome Drink

Networking Político, Empresarial e Local com Show de Carnaval 

das Rainhas da Bateria

Bebida e comida 24 horas no hotel



AGENDA 11 MAR
NEW ECONOMY WORLD FORUM

Pequeno-almoço no Melia Dunas Beach Resort 5 estrelas luxo

Investment Forum
• Acesso a ecossistema financeiro, comercial e político internacional 
• Paineis «Hub Tecnológico», «Serviços», «CEDEAO»
• Paineis «Turismo», «Energia Azul», «Oceanos»
• Salas temáticas seguindo linhas de negócio
• Presença da delegação governamental de Cabo Verde, assim

como representações diplomáticas e comerciais de diversos países
africanos

Cocktail de Encerramento no Beach Clube Dunas ou Robinson
Bebida e comida 24 horas no hotel



AGENDA 12 MAR
VISITA À ILHA DO SAL

Sessão de Brainstorming Estratégico sobre o Investment Forum

Team Building activity
1. Pesca Desportiva
2. Visita à ilha de automóvel
3. Volta à ilha de Catamarã

Almoço de negócios na Pedra de Lume

Matchmaking empresarial em jantar com sunset no Bounty
Hilton Beach Club

Bebida e comida 24 horas no hotel



AGENDA 13 MAR
PARTIDA DE CABO VERDE

Wrap-up dos negócios durante o 
pequeno-almoço 

Almoço Buffet

Transporte para o Aeroporto

Bebida e comida 24 horas no hotel



VEMO-NOS EM CABO VERDE

OGAM contactos:

PEDRO GOUVEIA
pedrogouveia@ogam.pt
Whatsapp: + 351 911 017 044

ALEXANDRE BRODHEIM 
alexandrebrodheim@ogam.pt

WWW.OGAM.PT


