
EDITAL Nº2/2022
PROGRAMA BOLSA CABO VERDE DIGITAL

CONCURSO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS

Para os efeitos convenientes torna-se público que se encontra aberto, a partir do dia 06

de dezembro de 2022, a 4ª edição do concurso do programa Bolsa Cabo Verde Digital,

nos seguintes termos e condições.

1. Objetivos e Prioridades:
O Programa Bolsas Cabo Verde Digital, pretende colmatar uma falha de mercado que

existe comparativamente com outros ecossistemas de empreendedorismo, o reduzido

número de Business Angels1 e Capital Semente2, para quem decide iniciar essa jornada.

Apoiando projetos de cariz científico, inovador ou de criatividade permite desta forma

que os empreendedores trabalham durante um número estimado de meses, a sua ideia e

montem o modelo de negócio validem aquilo que é oportunidade de mercado para

constituir a sua empresa, desta forma, obteremos mais gente a trabalhar sobre projetos

para montar startups e obteremos pessoas capacitadas, que podem a vir desenvolver no

futuro estas ou outras iniciativas para além de conseguirem ajudar outros

empreendedores a montar os seus negócios.

2. Incentivos

2.1. Financiamento de programa de pré-incubação e aceleração de ideias de

StartUp de base tecnológica, no âmbito da Estratégia Digital de Cabo Verde

através de:

● Acesso a uma rede de mentores que fornecem orientação técnica e empresarial;

● Acompanhamento do projeto por parte da entidade que recebe os promotores;

● Assistência técnica no desenvolvimento da ideia do negócio na modelagem do

negócio e criação do plano de negócio;

● Networking, promover a expansão da rede de contactos e parcerias dos

empreendedores.

● Capacitação em temas relevantes a nível de tecnologias, empreendedorismo e

negócios;

2 Capital Semente é uma modalidade de investimento, considerado capital de risco, destinado a startups
que ainda nem saíram do papel ou estão no estágio mais inicial do seu desenvolvimento.

1 Um business angel é um investidor privado que realiza investimentos em oportunidades nascentes
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● Atribuição de uma bolsa mensal para o desenvolvimento do projeto empresarial,

no valor mensal de 30.000$00 (trinta mil escudos cabo-verdianos), pagos no

final de cada mês, após a entrega dos materiais solicitados no final de cada fase,

por um período máximo de 3 meses, sendo que cada projeto poderá ter no

máximo dois promotores;

● Co-financiamento de Assistência Técnica através dos programas geridos pela

Pró-Empresa e destinado a ajudar a melhorar os negócios, de modo a torná-los

mais rentáveis e mais competitivos, bem como na organização do Dossier e

acompanhamento junto da Banca nas negociações para obtenção de

financiamento;

● Co-financiamento da Assistência Técnica, através dos programas geridos pela

Pró-Empresa e destinado à organização da gestão, contabilidade, informações

financeiras e estudos especializados, como planos de marketing, estudos de

mercado, entre outros;

● Caso aplicável, co-financiamento das despesas de participação em encontros

tecnológicos no país e ou no estrangeiro;

● Facilitação de contactos com vista à apresentação dos projetos a investidores e a

sociedades de capital de risco.

3. Condições de Elegibilidade dos Candidatos

● Ter idade compreendida entre os 18 e os 35 anos;

● Ter nacionalidade Cabo-verdiana ou descendentes cabo-verdianos e residente no

território nacional;

● Ter pelo menos um certificado de formação superior ou profissional (nível 3 a 5)

ou apresentar certificado de qualquer programa CVD, ou estar a frequentar o

último ano do curso nas áreas de TIC ou relacionadas (apresentação da

declaração de frequência do 4º ano);

● Ter um projeto promissor, no estado de ideação, para desenvolvimento de uma

solução com base em tecnologia, para resolver um problema real das empresas

ou das pessoas;

● Não se encontrar a beneficiar de uma bolsa para os mesmos fins;

● Não ter beneficiado do programa Bolsa CVD nas edições anteriores;

● Não possuir uma empresa, ou Startups com maturação superior a 24 meses;
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● Estar desempregado ou não estar vinculada a nenhuma instituição do Estado ou

possuir contrato de trabalho efetivo;

● Ter disponibilidade imediata e exclusiva para cumprir a agenda do programa.

4. Condições de elegibilidade dos projetos

Para beneficiar dos apoios do programa Bolsa Cabo Verde Digital são elegíveis os

projetos de criação e desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica e

conhecimento intensivo, com elevado potencial competitivo e de desenvolvimento de

produtos e processos novos ou significativamente melhorados, que se traduzam em

inovação e sustentabilidade das vantagens competitivas, ou seja:

a) Projetos de empreendedorismo qualificados que contribuam para a alteração do
perfil produtivo da economia ligados às Tecnologias de Informação e
Comunicação e Investigação e desenvolvimento de produtos e serviços de base
tecnológica, aplicáveis a todos os setores de atividade económica;

b) Projetos de audiovisual, animação, jogos, software aplicados às economias
criativas;

c) Projetos de inovação ligados ao desporto, atividades e eventos desportivos com
sustentabilidade empresarial;

d) Iniciativas no âmbito de Energias renováveis e eficiência energética;

e) Projetos que se enquadrem, preferencialmente, nos sectores definidos no aviso
de abertura do concurso.

Os projetos prioritários são: projetos de empreendedorismo de base tecnológica, ou

empresas Startup tecnológicas com maturação não superior a 24 meses.

5. Candidaturas e Modalidade de apresentação dos projetos

5.1 Candidatura e limite de empreendedores para cada projeto

● Na submissão da candidatura, deverão ter dois promotores por projetos, de

preferência um com perfil de negócios e outro, tecnológico;

● Cada empreendedor só pode estar associado a uma única candidatura;

● Cada projeto empresarial só pode conter até 2 empreendedores, sendo que o

valor mensal da bolsa é atribuído, individualmente, por empreendedor.

5.2 As candidaturas devem ser feitas exclusivamente via formulário Online

Bolsa Cabo Verde Digital
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● Os projetos apoiados pelo programa Bolsa Cabo Verde Digital não podem ser

objetos de quaisquer outros apoios da mesma natureza ou para os mesmos fins;

● As equipas de empreendedores beneficiários, constituídas em igualdade de

género, serão valorizadas na avaliação.

5.3 A candidatura poderá ser apresentada, segundo uma de duas

modalidades:

a) O promotor apresenta diretamente, a respetiva candidatura;

b) Ou a Entidade Parceira, em nome e por conta do promotor (i.e. candidatura

indireta) apresenta a candidatura. Neste caso, a Entidade Parceira:

● Divulgará e promoverá a iniciativa Bolsa Cabo Verde Digital;

● Selecionará os promotores e projetos elegíveis no âmbito da iniciativa Bolsa

Cabo Verde Digital;

● Recolherá toda a documentação dos promotores;

● Apresentará, em nome e por conta dos promotores, a candidatura à Bolsa

Cabo Verde Digital.

5.4 A submissão de candidaturas é efetuada, exclusivamente via formulário
Online da Bolsa Cabo Verde Digital, disponível nos seguintes websites:

● https://www.digital.cv/, menu Programs, CVD Voucher

● https://www.fpef.cv/

● https://www.proempresa.cv/

As parcerias são incentivadas na apresentação das candidaturas.

5.5 Apresentação das Candidaturas/ Prazo
As candidaturas devem ser submetidas, a partir do dia 06 de dezembro de 2022 até

22 de janeiro de 2023. Os resultados serão publicados nos canais oficiais e online

da Cabo Verde Digital – (www.digital.cv), do Fundo de Promoção do Emprego e

Formação (www.fpef.cv/) e da Pró-empresa, bem como nas páginas de facebook

das entidades parceiras.

6.  Seleção e avaliação dos projetos
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6.1 Avaliação e Decisão
As candidaturas serão objeto de avaliação inicial tendo por base os critérios de

avaliação dos promotores e dos projetos definidos no regulamento e critérios de

seleção definidos no aviso de abertura de concurso.

Em caso de avaliação positiva aos projetos que, após hierarquização, cumpram os

critérios de seleção definidos no aviso de abertura de concurso, é disponibilizada a

lista final aos parceiros operacionais para seleção e pré-incubação dos projetos.

6.2 Critérios de seleção e avaliação das propostas:
a) Para qualificação dos projetos e hierarquização das candidaturas serão

considerados os seguintes fatores:

● Alinhamento estratégico;

● Qualidade do produto ou serviço (grau de inovação);

● Respostas às necessidades do mercado;

● A adequação das competências do empreendedor ou empreendedores às

necessidades do projeto.

7. Pré-Incubação/Acompanhamento

A pré-incubação dos projetos que venham a ser selecionados serão efetivadas nas

seguintes entidades parceiras da Bolsa Cabo Verde Digital:

● Núcleo Operacional da Sociedade de Informação - NOSi;

● Unitel t+

● Cabo Verde Telecom

● Universidade de Cabo Verde

● Universidade de Santiago

● Universidade Jean Piaget

● Universidade de Mindelo

● Fundação Smart City

● Páginas Amarelas

● Bonako

● Ecobak

● Outros parceiros
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A previsão do início da pré-incubação nas entidades mencionadas é para março de
2023.

8. Consulte o regulamento Bolsa Cabo Verde Digital através da Resolução nº 57/2020

que cria, no âmbito da Estratégia do fomento ao empreendedorismo do Governo de

Cabo Verde, a Bolsa Cabo Verde Digital e Portaria nº 16/2020: que estabelece as regras

para a implementação da Bolsa Cabo Verde Digital, os critérios e condições de

elegibilidade dos empreendedores, bem como, a forma do seu financiamento e

incentivos). Clica aqui
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