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Siga-nos no Twitter @MMI_Africa

Executive S

Resumo Analítico

As Ilhas de Cabo Verde são um arquipélago a oeste de Dacar, no Senegal. Atualmente, a 
economia é dependente do turismo na Europa, no entanto, o governo de Cabo Verde está 
a desenvolver outras iniciativas para mudar isso para um modelo mais diversificado. Com 
este objetivo, lançou iniciativas públicas como ADEI (Agência de Desenvolvimento 
Empresarial e Inovação) A sua finalidade é promover a competitividade e o 
desenvolvimento das micro, pequenas e médias empresas, em todos os aspectos, e em 
conformidade com as políticas governo, em estreita colaboração com os parceiros 
internacionais e ligadas ao setor nacional e internacional. O ANAC para promover o 
desenvolvimento das TIC e também as iniciativas privadas, como os StartUp Weekends 
que tiveram lugar na cidade da Praia

Empreendedorismo

ADEI

O ADEI e uma iniciativa empenhada no desenvolvimento da economia real, em particular 
do sector privado, com base em três pilares: melhoria do ambiente de negócios, acesso ao 
financiamento  e  capacitação/acesso  a  novas  competências  e  a  novas  tecnologias.  O 
lançamento do site insere-se nesta estratégia de desenvolvimento.

Website: ADEI     
Twitter: twitter.com/ADEICV

Startup Weekend de Praia

Em maio de 2013 foi a segunda edição Weekend Start-Up na Praia. Depois do sucesso da 
primeira edição em novembro de 2012. Esta segunda edição foi mais focada no setor das 
tecnologias da informação. Os partipantes tiveram a oportunidade de desenvolver por 54 
horas seguidas ao longo de um fim semana as suas ideias com o apoio de especialistas
empresários locais e já estabelecida. Startup Weekend é uma iniciativa internacional que 
desde 2007 ajudou a lançar mais de 500 empresas em todo o mundo.

Website: Startup Weekend
Twitter: 
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http://praia.startupweekend.org/
https://twitter.com/ADEICV
http://www.adei.cv/
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Anac

O ANAC tem ano após ano,  para  desempenhar  o  seu  papel  como um motor  para  o 
desenvolvimento  das  TIC,  situado  em  um  contexto  global  de  desenvolvimento  da 
Sociedade  da  Informação.  O  Governo  de  Cabo  Verde,  inserido  no  seu  programa  de 
governo, um conjunto de ações coordenadas conjunto TIC designados pela autoridade 
reguladora, assumindo o seu papel  como uma organização que representa as TIC em 
Cabo Verde, está prevista para o período de 2012 -2014 um conjunto de ações e projetos, 
a fim de que o país está sempre em desenvolvimento.

Website: ANAC
Twitter: twitter.com/ANAC_cv

Semana Global do Empreendorismo Cabo Verde 2013

A Semana Global do Empreendedorismo é um movimento mundial que é realizada todos 
os  anos  em  mais  de  130  países,  durante  7  dias.  De  18-24  novembro  milhares  de 
atividades  serão  realizadas  em  Cabo  Verde,  a  fim  de  promover  e  celebrar  o 
empreendedorismo.
Este  ano,  queremos fazer  parte  deste  movimento global  e  fazer  a  diferença na maior 
celebração do empreendedorismo,
Cabo  Verde  deve  se  juntar  a  um  dos  maiores  movimentos  que  existem  em 
empreendedorismo e transmitir claramente a todos os cabo-verdianos o desenvolvimento 
do empreendedorismo e da cultura empresarial e da sociedade.

Website: Semana Global do Empreendedorismo 
Twitter:    twitter.com/GEW_CaboVerde  

African Innovation Summit

Esta  primeira  Innovation  Summit  Africana  (AIS)  é  um  evento  catalítico.  É  uma  parte 
integrante  do  esforço  mais  amplo  para  construir  uma plataforma para  a promoção da 
inovação  em África.  A  cúpula  servirá  de  base  para  o  diálogo em curso  várias  partes 
interessadas na inovação, na África. Todas as partes interessadas, incluindo os decisores 
políticos, empresários, inovadores, pesquisadores, acadêmicos e investidores participar de 
um esforço de colaboração para realizar uma avaliação estratégica, encontrar soluções 
robustas e envolver  as partes interessadas para criar  um ambiente mais propício para 
inovação no continente. O evento será realizado na cidade de Praia,  Cabo Verde, em 
fevereiro de 2014.
Website: African Innovation Summit 
Twitter:

http://www.africainnovationsummit.com/
http://gew.ajec.org.cv/
http://www.anac.cv/index.php
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Ihaba

Fundada em 2012, em Cabo Verde, a apresentação é "construir e fomentar empresas de 
inovação em África" e "a transformação da África", tem abordagem potencial para incubar 
ideias criativas no mundo dos negócios, o apoio inovador e criar um ambiente favorável 
inovação em África.

Website: Ihaba
Twitter:

 Análise por pais e por setor de atividade
segundo os  sites de  informação  e as redes sociais 

http://www.ihaba.net/

