SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, SARL

O que é a SDE?

Formalização da SDE
Cons%tuição
• Inicia'va do Governo
• Sociedade Anónima
• Decreto-Lei n.º 12/98 de 7 de Abril
Capital Social
• 16.000.000 ECV integralmente realizados
• 62,5% Governo de Cabo Verde
• 37,5% Privado Nacional

Princípios Essenciais
Obje%vo Principal
• Promoção e fortalecimento da a'vidade empresarial Cabo-verdiana, designadamente
oferecendo Assistência Técnica e Financeira ao inves'mento no sen'do de dinamizar o tecido
empresarial do país
Missão
• Fortalecer e dinamizar a a'vidade empresarial Nacional, disponibilizando Assistência Técnica e
Financeira com vista a sustentabilidade e crescimento das empresas Cabo-verdianas
Visão
• Ser o parceiro de referencia no apoio ao inves'mento e empreendedorismo, posicionando-se
como elemento dinamizador de economia local e nacional promovendo a cooperação
interins'tucional no apoio à inicia'va empresarial

Eixos de atuação
Prestar Assistência
Técnica
Conceder Emprés%mo
• Buscando o
desenvolvimento de
empresas, facilitando a
aquisição de equipamentos
e de tecnologias

• Visando a correta aplicação
dos emprés'mos
concedidos, realizando
prospeção de mercado para
a aquisição de
equipamentos e tecnologias

Assis%r na correta
gestão das empresas
clientes
• Assegurando o retorno do
capital concedido através
duma assistência pós
emprés'mo

Segmentos Alvo
MPME’s consolidadas
• Empresas consolidadas com mais de 1 ano de funcionamento que pretendem expandir o seu negócio
mas não têm capacidade de cobrir as exigências ao nível de Garan'as, suportar as elevadas taxas de
Juro e nem de cobrir o mínimo exigido de autoﬁnanciamento pelas atuais Ins'tuições Financeiras
Startups
• MPME’s com menos de 1 ano de funcionamento que para além de terem os mesmos problemas que
as empresas consolidadas não têm um historial de Tesouraria para apresentar às ins'tuições de
ﬁnanciamento
Empresas Estruturantes
• Organizações que desenvolvam a'vidades estruturantes para a melhoria do setor empresarial Caboverdiano

Problemática do
Acesso ao
Financiamento

Caraterização do Mercado
Financeiro
As Ins'tuições Financeiras preferem a'vos de pouco risco reduzindo o crédito às empresas

O aumento dos Depósitos a Prazo das Ins'tuições não Financeiras e dos Par'culares espelha uma tendência em não inves'rem em
a'vos de maior risco
Pouca variedade e soﬁs'cação dos mecanismos de ﬁnanciamento às MPME’s e os que existem privilegiam empresas sólidas,
estabelecidas no Mercado e com Cash Flow estável, fazendo com que as Starups não tenham alterna'vas de ﬁnanciamento
Elevada concentração de crédito a determinados setores económicos (Construção, Habitação, Turismo Imobiliário) e num
reduzido número de empresas
Devido ao crescimento do nível de incumprimento do crédito, as exigências das garan'as bancárias, que já são elevadas, têm vindo
a aumentar, fazendo com que as MPME´s sejam incapazes de as alcançar

Apesar das medidas de afrouxamento monetário levadas a cabo pelo BCV, as taxas de Juros do Crédito são elevadas

Elevadas Taxas de Juros
Taxas de Juro Médias Efe%vas Pra%cadas nas
Operações de Crédito

2012

2013

2014

2015

Maturidade
7 a 30 dias

11,1% 12,1% 13,1% 11,4%

31 a 90 dias

11,6% 11,7% 11,8% 11,0%

91 a 180 dias

9,9% 10,5% 10,9% 10,4%

181 dias a 1 ano

9,5%

1 a 2 anos

9,7% 10,6% 11,0% 10,4%

2 a 5 anos

10,3% 10,2% 10,8% 10,6%

9,1%

8,9%

8,7%

5 a 10 anos

9,6%

9,4%

9,8%

9,9%

Superior a 10 anos

9,2%

8,9%

8,9%

8,8%

Descoberto

16,8% 17,0% 17,4% 17,0%

Outras Condições do Mercado
Garan'as
• 120% do
Financiamento
concedido

Capacidade de
Autoﬁnanciamento
• Mínimo de 20%
do Total do
Inves'mento

Importância da SDE

Importância da SDE
Apesar das MPME’s serem a base da economia Cabo-Verdiana, não existem mecanismos de ﬁnanciamento que
adequam às suas caraterís'cas

Veriﬁca-se uma diminuição progressiva de Créditos concedidos pelas Ins'tuições Financeiras

Existe um desequilíbrio entre o Capital Externo e Capital Interno nos inves'mentos realizados nos setores do
Turismo e da Industria, sendo maioritariamente realizados por estrangeiros

A fragilidade e a escassez de recursos do país, aliada às condicionantes macroeconómicas existentes e à situação
ainda emergente de uma classe empresarial nacional privada, exigem, do Governo, o apoio ao desenvolvimento do
sector privado através de polí'cas e programas públicos

Importância da SDE
Reconhecida necessidade de se desenvolver mecanismos de incen'vo ao aparecimento
de novos negócios e de suporte à modernização das empresas existentes com vista o
acesso ao mercado interno de turismo e a internacionalizarem-se

Deﬁciente intervenção ins'tucional no apoio às MPME’s Nacionais, por não se
conseguir dar um suporte com abrangência ao nível Técnico e Financeiro

A a'vidade da SDE é complementar e potenciadora das diversas inicia'vas do Governo
para melhorar e facilitar o acesso ao ﬁnanciamento (REMPE, CVGARANTE, Fundo
Capital de Risco, ADEI, ATIC – ex CI, etc)

Pilares Estratégicos
Cooperação intrains%tucional
• Não sendo desejável a sobreposição de intervenções, é urgente o
estreitamento da cooperação e ar'culação entre as ins'tuições que
concentram a maioria dos apoios ao sector privado (ADEI, DGIC,
CVGARANTE e SDE)
Ferramenta de implementação de Poli%cas Económicas
• SDE deverá ser um instrumento de materialização das polí'cas
Governamentais, atuando como um Fundo Nacional para Financiamento
da Capacidade Produ'va, com vista a promoção e o suporte ao setor
empresarial

Programa Micro Empresas

Micro Invest CV
Apoio Financeiro
Percentagem de
autoﬁnanciamento 10%

Taxa de Juros 7%

Prazo de reembolso 36 meses

Incubação obrigatória às
Startups

Montante máximo 1.500.000
ECV

75% Garan'a da CVGARANTE

Possibilidade de carência (Capital
e Juros) até 5 meses

Desembolso em Tranche

Programa PME
PME Invest CV
Pequenas Empresas
Linha Startup

Linha Invest P

Des'na-se a apoiar a criação ou dinamização de empresas nascentes ou novas
empresas cons'tuídas há menos de três exercícios económicos.

Des'na-se a apoiar o crescimento, inovação, modernização e dinamização de
pequenas empresas

Apoio Financeiro:

Até 3.000.000 ECV podendo ir até os 5.000.000 ECV em casos excecionais

Até 3.000.000 ECV
Reembolsável até 5 anos

Possibilidade de carência
(Capital e Juros) até 7
meses

Desembolso do
ﬁnanciamento é feito
através de tranches

10% de
Autoﬁnanciamento

100% Garan'a incluindo
75% da CVGarante

7% Juros

Programa PME
PME Invest CV
Médias Empresas
Linha Startup

Linha InvestM

Des'na-se a apoiar a criação ou dinamização de empresas nascentes ou novas
empresas cons'tuídas há menos de três exercícios económicos.

Des'na-se a apoiar o crescimento, inovação, modernização e dinamização de
médias empresas

Apoio Financeiro:

Até 8.000.000 ECV podendo ir até os 10.000.000 ECV em casos excecionais

Até 8.000.000 ECV
Reembolsável até 10 anos

Possibilidade de carência
(Capital e Juros) até 7
meses

Desembolso do
ﬁnanciamento é feito
através de tranches

15% de
Autoﬁnanciamento

100% Garan'a incluindo
50% da CVGarante

7% Juros

Programa Micro Empresas

Jovem +
Apoio Financeiro
Financiamento a 100%

Taxa de Juros 3% (Estado boniﬁca
restantes 3%)

Prazo de reembolso até 48
meses

Incubação obrigatória

Montante máximo 2.000.000
ECV

100% Garan'a da CVGARANTE

Possibilidade de carência (Capital
e Juros) até 7 meses

Desembolso em Tranche

Mobilização de Fundos
Garan'r fundos com vista o ﬁnanciamento dos Programas de
Assistência Financeira
•
•
•
•

120.000.000 ECV para beneﬁciar pelo menos 80 Micro Projetos
200.000.000 ECV para beneﬁciar pelo menos 40 Pequenos Projetos
400.000.000 ECV para beneﬁciar pelo menos 40 Médios Projetos
80.000.000 ECV para beneﬁciar pelo menos 40 projetos Jovem +

Garan'r fundos com vista o ﬁnanciamento de Assistência Técnica
• 20.000.000 ECV para beneﬁciar pelo menos 200 empresas
• 10.000.000 ECV para capacitar equipa operacional (SDE e Parceiros)

Ecossistema Empresarial da SDE
FASE DE PROSPEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

MPME e
Empreendedores

- Capacitação Empresarial
- Assistência Técnica no
desenvolvimento do projeto

- Promoção das Oportunidades de
Negócios com oportunidades de
Financiamento

Inves'dor Estrangeiro e
Grandes Empresas

- Assistência Técnica no
desenvolvimento do projeto

ADEI e
Incubadoras

SDE

ATIC

Orientações Estratégicas
do Governo para o
Desenvolvimento
Económico

Ecossistema Empresarial da SDE
FASE IMPLEMENTAÇÃO DO NEGÓCIO (CANAIS INDIRETOS)
- Submete pedido ADEI, CCISS, CCB/AE,

CTCV, Incubadoras

- Seguimento do Projeto

MPM Projetos
(Inter)Nacional

- Parecer do Projeto

- Crédito

- Solicita Garan'a
- Submete pedido

Organizações
Nacionais (Fundo
Turismo, INPS, etc.)

- Reporte do Seguimento

SDE

CVGARANTE
ADEI, CCISS, CCB/
AE, CTCV, ATIC

- Recursos Financeiros

- Concede Garan'a
- Parecer do Projeto

- Fundo para Financiamento

Fundo Nacional para o
Financiamento da
Capacidade Produ%va
- Recursos Financeiros

Grandes Projetos
(Inter)Nacional
- Solicita Garan'a

CVGARANTE

-Par%cipação Minoritária no Capital
-Emprés%mo através de Suprimentos

- Concede Financiamento
- Concede Garan'a

Inst. Financeiras

SDE

Organizações
Internacionais (BAD,
Lux-Development, etc.)

Orientações
Estratégicas do
Governo para o
Desenvolvimento
Económico

Ecossistema Empresarial da SDE
FASE IMPLEMENTAÇÃO DO NEGÓCIO (CANAL DIRETO)
Organizações
Nacionais (Fundo
Turismo, INPS, etc.)
- Recursos Financeiros

- Submete pedido
- Disponibiliza Garan'as

Projetos
(Inter)Nacional

SDE
- Concede Financiamento
- Faz Seguimento

- Fundo para Financiamento

Fundo Nacional para o
Financiamento da
Capacidade Produ%va

- Recursos Financeiros

Organizações
Internacionais (BAD,
Lux-Development, etc.)

Orientações
Estratégicas do
Governo para o
Desenvolvimento
Económico

TORNAR IDEIAS EM REALIDADE

Obrigado!
C a b o Ve r d e – I l h a d e S a n t i a g o
C i d a d e d a P r a i a – A c h a d a S a n t o A n t ó n i o – R u a d o F u n c h a l , n r. 2
w w w. s d e . c v
info@sde.cv
(+238) 2616325 / 2619744

