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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

Notícias

Jovens empresários cabo-verdianos desafiam emigrantes a investir no arquipélago

Setor: empreendedores e startup
Fonte: dnoticias.pt
Data: 12/08/2013
Título: Jovens empresários cabo-verdianos desafiam emigrantes a investir no arquipélago

A Associação dos Jovens Empresários de Cabo Verde (AJEC) anunciou hoje uma campanha junto dos 
jovens cabo-verdianos na diáspora, pedindo-lhes que invistam no país.
O vice-presidente da AJEC, Vítor Constantino, disse que a associação está a trabalhar com o Governo na 
elaboração de um plano estratégico, que visa o empreendedorismo através da diáspora.
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http://www.dnoticias.pt/actualidade/mundo/401067-jovens-empresarios-cabo-verdianos-desafiam-emigrantes-a-investir-no-arquipe
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Presidente defende aposta nos jovens para resolver problemas do país

Setor: empreendedores e startup
Fonte: portalangop.co.ao
Data: 12/08/2013
Título: Presidente defende aposta nos jovens para resolver problemas do país

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, defendeu hoje (segunda – feira)  que a resolução dos 
problemas de Cabo Verde passa necessariamente por resolver os problemas da juventude, que constitui 
"mais de 50% da população". Jorge Carlos Fonseca falava aos jornalistas durante uma série de visitas que 
realizou hoje (segunda-feira) às várias instituições que lidam com a problemática dos jovens, assinalando o 
Dia Mundial da Juventude, que se comemora igualmente hoje (12 de Agosto). "De acordo com os dados 
estatísticos mais de 50% dos cabo-verdianos não ultrapassam os 22 anos. Não é preciso ser economista ou 
gestor para dizer que resolver os problemas de Cabo Verde passa, um pouco, por resolver os problemas dos 
jovens", disse.

Relação de instituições e empresas nomeadas em este relatório. 
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