
Num mundo 
de grandes 
oportunidades, 
Cabo Verde 
pode ser a sua.
In a world of great opportunities,
Cape Verde could be yours.

Rotunda da Cruz de Papa, 5 C.p. 89-C 
Achada Santo Antonio - Praia 

CABO VERDE

Phone: (+238)  2604110/11 
Fax:  (238)  2621488

Email: info@cvtradeinvest.cv

www.cvtradeinvest.cv

Ready for 
your business.

SERVIÇOS AFTER CARE

• Obtaining 
operating 
authorisation
and licensing;

• Obtaining tax 
and customs 
incentives;

• Obtaining work 
permits for
foreign workers;

• Obtaining visas 
for company 
workers;

• Assistance with 
obtaining 
housing for 
foreign workers;

• Assistance with 
registering 
workers with 
social security;

• Assistance to 
investors and 
their families in 
the process of 
settling in the 
country;

AFTER CARE SERVICES

AFTER CARE
Serviço que visa apoiar 
investidores após a obtenção 
do Certificado de Registo de 
Investimento e Implementação 
do projeto de investimento. 
A instituição pretende apoiar 
os investidores no seu processo 
de instalação, na resolução de 
problemas burocráticos juntos 
de outras instituições públicas, 
na montagem de processos de 
reinvestimentos e exportação. 
Mais concretamente oferecemos 
os seguintes serviços:

Service aimed at supporting 
investors after they obtain their 
Investment Registration Certificate 
and implement their investment 
project. The organisation aims
to assist investors in their 
implementation process,
in resolving bureaucratic issues
in conjunction with other public 
institutions, and in establishing 
reinvestment and export processes. 
Specifically, we offer the following 
services:

PORQUÊ INVESTIR 
EM CABO VERDE?

WHY INVEST IN CABO VERDE?

ESTABILIDADE 
POLÍTICA E SOCIAL

SEGURANÇA SANITÁRIA

VANTAGENS
SOCIAIS

SOCIAL
BENEFITS

POLITICAL AND SOCIAL 
STABILITY

HEALTH SAFETY

VANTAGENS
GEOGRÁFICAS

GEOGRAPHIC
BENEFITS

4 HORAS DA

EUROPA
4 HOURS FROM EUROPE

4 HORAS DO

BRASIL
4 HOURS FROM BRASIL

7 HORAS DE

BOSTON
7 HOURS FROM BOSTON

ACORDOS 
EXPORTAÇÃO

DUTY FREE 

QUOTA FREE PARA 
EUA E ÁFRICA 

OCIDENTAL

ACESSO ESPECIAL AO 
MERCADO DA UE

VANTAGENS
COMERCIAIS

COMERCIAL
BENEFITS

EXPORT AGREEMENTS
DUTY FREE  

QUOTA FREE FOR USA AND 
WEST AFRICA

SPECIAL ACCESS TO
THE EU MARKET

VANTAGENS
FISCAIS

LIVRE
REPATRIAMENTO

DE FUNDOS

BENEFÍCIOS FISCAIS 
ATRATIVOS

PARIDADE FIXA 
COM O EURO

TAX
BENEFITS

FREE REPATRIATION
OF FUNDS

ATTRACTIVE TAX 
BENEFITS

FIXED PARITY WITH
THE EURO

1 HORA DE

ÁFRICA OCIDENTAL
1 HOUR FROM WEST AFRICA

• Assistance with 
obtaining 
premises for 
company offices;

• Introduction to 
service providers, 
such as banks, 
lawyers, 
accountants, 
estate agents;

• Export 
assistance

• Identification
of potential 
suppliers and 
customers;

• Assistance
in identifying 
training 
initiatives
for company 
workers;

• Strategic
advice

• Obtenção 
permissões
e licença
para operar;

• Obtenção dos 
incentivos fiscais 
e aduaneiros;

• Obtenção
de licenças de 
trabalho para 
trabalhadores 
estrangeiros;

• Obtenção
de vistos para 
trabalhadores
das empresas;

• Ajuda na 
obtenção
de casas para 
trabalhadores 
estrangeiros;

• Apoio na 
Inscrição dos 
trabalhadores na 
Previdência social;

• Assistência a 
investidores e 
suas famílias no 
processo de 
instalação no 
país;

• Ajuda na 
obtenção espaço 
para instalar 
escritórios da 
empresa;

• Introdução a 
prestadores de 
serviços, como 
bancos, 
advogados, 
contabilistas, 
agentes 
imobiliários;

• Apoio à 
exportação;

• Identificação
de potenciais 
fornecedores
e clientes;

• Apoio na 
identificação
de ações de 
formação para os 
colaboradores da 
empresa;

• Aconselhamento 
estratégico



ENERGIA 
RENOVÁVEL
RENEWABLE 

ENERGY

•Base de produção para exportar
para África

•Necessidade do Mercado Turístico
Local de Energia e Água;

 •21% da energia produzida
é renovável (2016);

• Sol e vento favoráveis
ao desenvolvimento

 •Production base to export to Africa
•Local tourism needs

•Energy and water market
 •21% of energy produced is 

renewable (2016);
• Favourable conditions for 

developing solar and wind energy;

ECONOMIA
DO MAR

MARITIME

• Localização geoestratégica no Atlântico, 
no centro da rota comercial entre três continentes;

• Atrativo ao nível da plataforma logística,
atividade portuária e reparação naval;

• Cabo Verde tem uma extensa zona marítima
económica de 789 400 km2;

• Strategic geographical location in the Atlantic,
in the centre of the trade route between

three continents;
• Attractive logistical hub for port activity

and ship repair;
• Cape Verde has a large maritime area

of 789,400 km2, favouring economic development;

PRODUÇÃO E 
TRANSFORMAÇÃO

DE PEIXE
PARA EXPORTAÇÃO

AQUICULTURA

TRANSBORDO
E REPARAÇÃO NAVAL

ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL

FISH PRODUCTION
AND PROCESSING

FOR EXPORT

AQUACULTURE

TRANSSHIPMENT
AND SHIP REPAIR

BUNKERING

TRANSPORTATION

AIRPORT AND PORT 
MANAGEMENT

INFRASTRUCTURES

PARCERIA
PÚBLICO-PRIVADA

PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIP

TRANSPORTE

GESTÃO DE PORTOS
E AEROPORTOS

INFRAESTRUTURAS

INCENTIVOS 
AO INVESTIMENTO
A Cabo Verde TradeInvest
disponibiliza diversos
incentivos fiscais, como crédito
fiscal, isenções a imposto de
património e imposto de selo,
isenções aduaneiras, ou livre
repatriamento de lucros,
dividendos e capital.

INVESTMENT
INCENTIVES
Cabo Verde TradeInvest
provides various tax incentives, 
such as tax credits, exemption from 
wealth tax and stamp duty, 
customs exemptions, and the free
repatriation of profits, dividends, 
and capital.

A Cabo Verde TradeInvest é uma agência 
pública de promoção e facilitação
de investimentos e exportação oferecendo
os serviços seguintes:

CONSELHOS E INFORMAÇÃO
• Guia de Referência Rápida sobre como investir 
e fazer negócios em Cabo Verde
• Perfis de oportunidades de investimento
• Kit de investimento com fichas técnicas, 
mapas, guias, brochuras e outros materiais 
promocionais
• Materiais de referência sobre as leis de Cabo 
Verde, estudos sobre ambiente empresarial, 
relatórios económicos, estudos do sector, 
estatísticas do comércio e outras publicações 
sobre Cabo Verde
• Site atualizado com as informações mais 
recentes sobre notícias e eventos a ocorrer
no país

Cape Verde is a country of geographical 
contrasts and diverse landscapes. 
The majority of the islands have a 

rugged terrain, where imposing 
mountains dissolve into lowlands and 

long sandy beaches with warm waters, 
and where greenery blends with the 
earthy tones of an almost desert-like 
landscape. There are also flat islands 
(Sal, Boavista, and Maio), which boast 

long sandy beaches and emerald
green waters.

ILHA A ILHA, 
UM PAÍS 

DIFERENTE.

UM PAÍS, 
NO CENTRO 

DE TUDO.
A COUNTRY IN THE 

CENTRE OF 
EVERYTHING

Constituído por 10 ilhas, 
o arquipélago de Cabo Verde 
situa-se a  450 km da Costa 

Ocidental Africana, no meio do 
Oceano Atlântico, beneficiando de 
uma óptima localização geográfica 
e estratégica, entre os continentes 
africano, europeu e americano e a 

menos de 4 horas de voo da 
Europa e América.

Made up of 10 islands, the Cape Verde 
archipelago is situated 450km from 

the West Coast of Africa in the middle 
of the Atlantic Ocean and is blessed 

with the perfect strategic and 
geographical location, between the 
African, European, and American 

continents, and less than 4 hours by 
air from Europe and America.

AMÉRICA 
DO SUL

SOUTH 
AMERICA

ÁFRICA
AFRICA

ISLAND TO ISLAND,
A DIFFERENT 

COUNTRY

CABO VERDE 
TRADEINVEST
Ready for your BUSINESS

Cabo Verde TradeInvest is a public agency 
aimed at promoting and facilitating 
investments and exports. It offers the following 
services:

ADVICE & INFORMATION
• Quick Reference Guide on how to invest and 
do business in Cape Verde
• Investment opportunity profiles
• Investment kit with technical specifications, 
maps, guides, brochures, and other 
promotional materials
• Reference materials on the laws of Cape 
Verde, studies on the business environment, 
economic reports, sector studies, trade 
statistics, and other publications about Cape 
Verde
• Updated site with the most recent information 
on news and upcoming events in the country 

CABO VERDE 
TRADEINVEST
A postos para o seu NEGÓCIO

AMÉRICA 
DO NORTE

NORTH 
AMERICA

EUROPA
EUROPE

INCENTIVOS AO INVESTIMENTO 
· Assistência para obter incentivos ao investimento.
· Certificação de isenção de impostos e taxas.

FACILITAÇÃO DE INVESTIMENTO
• Obtenção de autorizações e licenças para operar e 
expandir negócios
• Obtenção de autorizações de trabalho para técnicos, 
funcionários e respetivos cônjuges estrangeiros
• Facilitação com os principais contactos do governo
e agências governamentais relevantes
• Suporte para encontrar espaços para fábricas
e escritórios, recrutando funcionários, obtendo 
eletricidade, identificando as cadeias de suprimento 
locais, etc.
• Estabelecimento de itinerário para que os investidores 
se encontrem com as principais partes interessadas 
• Organização de visitas pré-investimento no local

Cabo Verde é um país de contrastes 
geográficos e com paisagens 

diversificadas. A maior parte das ilhas 
são de relevo acidentado, onde 

montanhas imponentes se diluem em 
planícies e praias de areias extensas e 

águas cálidas, e onde o verde se mistura 
com o castanho de uma paisagem quase 

desértica. Mas também existem ilhas 
planas (Sal, Boavista e Maio) que tem 

longos areais brancos e água 
verde-esmeralda.

INVESTIMENTO 
- SETORES ESTRATÉGICOS 

E OPORTUNIDADES
STRATEGIC SECTORS AND OPPORTUNITIES FOR INVESTMENT 

TURISMO
TOURISM

• Um milhão de turistas 
até 2019

• One million tourists 
by 2019

AGRONEGÓCIO
AGROBUSINESS

• Mercado Turístico Local 
necessita de frutas e legumes 

frescos;
• Exportação

• Local tourism market needs 
fresh fruit and vegetables;

• Export

INDUSTRIA
INDUSTRY

•Acesso a Mercados Externos 
(África, EUA) com condições 

favoráveis
•Necessidades do mercado 

turístico local (Têxtil, sobretudo)
em pleno crescimento

•Access to external markets
(Africa, USA) with favourable 

conditions
•Needs for the booming

local tourism market
(particularly textiles)

PRODUÇÃO DE ENERGIA

PRODUÇÃO DE ÁGUA

MANUTENÇÃO DE PARQUES 
SOLARES

PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS

OPORTUNIDADES

ECO-TURISMO 

TURISMO DE SAÚDE

TURISMO DE EVENTOS

MARINAS PARA YATES

DESPORTO (NÁUTICO, GOLF)

CRUZEIROS DE TURISMO

FRUTAS E LEGUMES FRESCOS

TRATAMENTO E 
TRANSFORMAÇÕES PARA 

EXPORTAÇÃO (TOMATE, 
PAPAIA...)

INOVAÇÃO (AZEITE)

TÊXTIL

CONFEÇÕES E CALÇADO

METALOMECÂNICA

PRODUÇÃO DE EMBALAGENS

PRODUÇÃO DE SAL

ENERGY PRODUCTION

WATER PRODUCTION

MAINTENANCE OF SOLAR 
PARKS

PUBLIC-PRIVATE 
PARTNERSHIPS

ECOTOURISM

HEALTH TOURISM

EVENT TOURISM

YACHT MARINAS

SPORTS
(WATER SPORTS, GOLF)

TOURIST CRUISES

OPPORTUNITIES

FRESH FRUIT AND 
VEGETABLES

TREATMENT AND 
TRANSFORMATION FOR 

EXPORT (TOMATOES, 
PAPAYA...)

INNOVATION (OLIVE OIL)

TEXTILES

CLOTHING AND FOOTWEAR

METALWORKING

PACKAGING PRODUTION

SALT PRODUTION

OPORTUNIDADES OPPORTUNITIES

INVESTMENT INCENTIVES
• Assistance with obtaining investment incentives
• Certificates of exemption from taxes and fees

FACILITATING INVESTMENT
• Obtaining permits and licences for conducting 
and expanding business
• Obtaining work permits for technical staff, 
workers, and foreign spouses
• Liaising with the main government contacts 
and relevant government agencies
• Support with finding factory and office space, 
recruiting staff, obtaining electricity, identifying 
local supply chains, etc.
• Establishing an itinerary to ensure investors 
come into contact with the main interested 
parties  
• Organising pre-investment site visits


