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I. INTRODUÇÃO:

A Câmara Municipal de Boa Vista programou algumas acções que visam dinamizar a 
economia local, no âmbito do Projecto de Promoção de Actividades Económicas previsto 
no Orçamento de 2008.

Trata-se de um Projecto que visa facilitar o acesso dos jovens a mecanismos céleres de 
financiamento, através das Instituições financeiras, responsabilizando directamente 
aqueles que querem exercer qualquer actividade económica nessa Ilha.

Os pedidos de financiamento para as Actividades Geradoras de Rendimento serão feitos
directamente aos Bancos, passando pela aprovação prévia de uma Comissão de Avaliação 
de Projectos criada para o efeito, devendo a decisão final ser da responsabilidade das 
Instituições financeiras, de acordo com os seus procedimentos internos.

Todo o processo de identificação dos projectos será feita pelos promotores, quer a título
individual ou de forma colectiva, não podendo neste ultimo caso, os pedidos serem feitos 
por um grupo superior a 4 pessoas.

Para o efeito, serão organizadas acções de formação destinadas aos promotores dos 
Projectos, com particular destaque para as áreas de elaboração, seguimento, avaliação de 
Projectos, empreendedorismo e gestão de pequenos negócios.

A Câmara Municipal deverá providenciar mecanismos de seguimento das actividades 
geradoras de rendimento, utilizando as fichas constantes do presente Manual.

O financiamento de qualquer AGR, não termina no momento da disponibilização dos 
recursos pela Instituição financeira É importante o seguimento mensal dessas actividades,
tendo em consideração o impacto que as mesmas têm no rendimento individual ou 
colectivo dos promotores.

O sistema de financiamento das Actividades Geradoras de Rendimento no âmbito deste 
Projecto, tem por finalidade não só aumentar a nível de rendimento dos beneficiários, 
possibilitando-lhes uma ocupação durável e acesso ao emprego mas também contribuir 
para o desenvolvimento económico da Ilha de Boa Vista, através da disponibilização de 
produtos localmente produzidos pelos promotores.

Assim, tem por objectivos:

- Promover e desenvolver micro-empresas, com base em critérios de rentabilidade que 
garantam a sua sustentabilidade;

- Dotar os Jovens empreendedores de meios capazes de garantir por si só, a sua 
sobrevivência;

- Desenvolvimento da sua capacidade técnica e profissional através de acções de 
formação;
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- Melhoria das suas condições de vida;

- Integração económica e social das pessoas desempregadas;

- Promoção das iniciativas locais de emprego;

A Câmara Municipal de Boa Vista prevê que essas acções uma vez realizadas de uma 
forma sincronizada favorecerão a inserção dos jovens no sistema económico, fazendo 
diminuir a pressão dos mesmos sobre o Estado e a sociedade em geral.

Princípios do Funcionamento do Fundo de Promoção de Actividades Geradoras de 
Rendimento (FAGER) :

Princípios Gerais:

(a) O FAAGER financiará actividades de pessoas individuais ou de Associações sem 
fins lucrativos de âmbito empresarial, que estejam formalmente constituídas e 
operando nos termos das leis cabo-verdianas e que não sejam Instituições 
Públicas, Empresas Públicas ou Sociedades nas quais o Estado ou outra Entidade 
Pública detenha parte do capital social;

(b) O FAAGER em caso algum financiará a totalidade dos custos elegíveis do 
projecto. A contribuição financeira do FAAGER para a realização dos projectos 
elegíveis apresentados por um mesmo promotor/empresa será concedida numa 
base máxima 90% do custo total do projecto.

(c) Um promotor/ Associação que já tenha sido contemplado com um financiamento 
do FAAGER só poderá ser considerado como elegível para um financiamento 
subsequente se completar satisfatoriamente as actividades constantes de um 
eventual financiamento anterior. Um mesmo promotor/associação não pode 
beneficiar do concurso do FAAGER para mais do que 1 Projecto.

      Princípios específicos:

(a) A prioridade no financiamento de projectos no âmbito deste programa será por 
ordem de entrada das solicitações efectuadas;

(b) A cada promotor e/ou associação específico será financiado um projecto num 
determinado sector, facultando assim o acesso ao fundo a um maior número
possível de promotores;

(c) O montante máximo do financiamento a beneficiar um promotor ou associação
específica, por projecto, será de CVE 1.000.000$00 (Um milhão de escudos 
cabo-verdianos);
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(d) De acordo com o tipo de apoio solicitado (assistência técnica, formação ou apoio 
às Associações), o promotor apresentará os seus 10% de fundos próprios, no
prazo que for estabelecido pelo Banco, pela apresentação do documento 
comprovativo do pagamento efectuado ao fornecedor do bem ou serviço;

(e) A assistência prestada ao promotor e/ou associação deverá dar lugar sempre a 
um relatório final descrevendo a acção realizada, os resultados alcançados, os 
benefícios para o promotor e uma cópia será entregue na Câmara Municipal;

  Actividades elegíveis:

Este Fundo financiará as seguintes actividades: 

1. Assistência técnica, visando a melhoria e aumento da competitividade das micro-
empresas e dos promotores a titulo individual. Essa assistência poderá consistir 
na consultoria e capacitação dos promotores nas seguintes áreas: marketing 
(pesquisa de mercado, desenvolvimento do plano de marketing, custo, preço e 
promoção, etc.), gestão financeira (plano de produção, sistema de contabilidade, 
orçamentação e estudos previsionais), gestão da produção (plano de produção, 
produtividade, gestão da qualidade e controlo de inventário, etc.) e 
desenvolvimento do negócio (plano de negócios, sistema de qualidade e gestão 
do pessoal, etc.); 

2. Formação dos promotores, de forma a diminuir os constrangimentos e melhorar 
as suas capacidades. A formação poderá consistir na capacitação técnica 
(training em vendas ou em outras áreas específicas do negócios; training em 
análise de valor, técnicas de controle de qualidade e capacidade de supervisão, 
training em tecnologia de informação, contabilidade, controle de custo, gestão do 
pessoal) e dos empregados; 

3. Apoio às Associações ou Grupos de interesse comum;

II. CRITÉRIOS DE ELIGIBIDADE:

2.1 Elegibilidade dos beneficiários para as Actividades Geradoras de Rendimento:

De acordo com os objectivos consignados pela Câmara Municipal, os grupos alvos são os
seguintes:

- Grupos organizados (Máximo de 4 pessoas)
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- Mulheres chefes de família

- Jovens à procura da primeira ocupação

- Associação de mulheres e jovens 

Como critérios de exigibilidade dos beneficiários das AGR definimos:

- Residência numa das zonas do município; 

- Pertencerem a um dos grupos alvos acima definidos;

- Serem considerados pelos vizinhos como pessoas honradas e que cumprem com os seus compromissos 
perante terceiros;

- Participarem nas acções de formação organizadas pela Câmara Municipal;

- Não terem possibilidades de acesso ao crédito formal, dado não terem condições de apresentar garantias 
adequadas.

- A vocação para o exercício da actividade;

- O grau de motivação;

As associações de desenvolvimento comunitário podem ser elegíveis e é desejável a 
inclusão desse grupo nas actividades a financiar, através do incentivo a unidades de 
produção, distribuição e comercialização que empreguem no mínimo uma pessoa 
pertencente a este grupo alvo. O mesmo deveria ser feito com os jovens á procura do 
primeiro emprego.

2.2. Elegibilidade dos Projectos das Actividades Geradoras de Rendimento:

No tocante à elegibilidade dos projectos apresentados pelos grupos-alvo deverão 
obedecer aos seguintes critérios:

- Ter como beneficiários o público-alvo definido pela Câmara Municipal;

- Contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades;

- Produzir efeitos induzidos em outros sectores da economia local;

- A valorização dos recursos locais, tanto humanos como materiais;

- Acompanhado de um pequeno estudo de viabilidade económico-financeiro relevante 
para a sua admissão, de forma a demonstrar que o projecto apresentado é viável;

- Não exigir tecnologias complexas e difíceis de serem interiorizadas pelos públicos 
alvos;
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- Que não exijam grandes e complexos equipamentos que poderão tanto inflacionar os 
custos como exigir uma gestão e manutenção extremamente rigorosas;

- Ter um impacto ambiental positivo;

- Fomentar uma das actividades definidas como prioritárias e que possam ser auto-
sustendadas;

- Prever formação e um acompanhamento permanente dos beneficiários; 

- Ter a comparticipação do beneficiário em pelos menos 15% do valor solicitado que 
poderá ser em dinheiro, mão-de-obra ou em espécie;

2.3. Critérios de exclusão:

São excluídos do sistema de financiamento das Actividades Geradoras de Rendimento da 
Câmara Municipal de Boa Vista, as situações que se indicam:

- Quando só existe um beneficiário;

- Quando os beneficiários não se enquadram no grupo alvo definido pelo presente 
Manual;

- Quando a actividade não se enquadra no grupo de actividades definidas pelo Manual;

- Quando os beneficiários não receberem formação prévia;

- Quando o montante de financiamento ultrapassar o limite máximo estipulado (neste
caso, definimos o montante máximo de Actividades Geradora de Rendimento o valor de 
1000.000$00 ( 1 Milhão Escudos), a nível individual ou 2000.000$00 (Dois Milhões de 
Escudos) quando se trata de um grupo organizado;

- Quando os beneficiários detenham responsabilidades nas Instituições Financeiras;

- Quando os beneficiários reputem de uma idoneidade e seriedade duvidosas;

- Quando os beneficiários se encontrarem em situações de incumprimento quer no quadro 
deste sistema de financiamento, quer noutros sistemas de financiamento complementares 
existentes.

PREPARAÇÃO DO DOSSIER:

 Os beneficiários devem preencher uma ficha de candidatura (modelo anexo), 
fornecendo informações necessárias para apreciação do dossier.

Os Procedimentos devem ser simples e claros de forma a permitir que o processo de 
identificação, análise e aprovação dos projectos seja o mais rápido possível.
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Identificação das Possibilidades de Investimento:

A identificação das possibilidades de investimento deverá ser efectuada pelos próprios 
beneficiários, pois só assim se sentirão responsabilizados pelo seu sucesso. A Câmara 
Municipal deverá no entanto ajudá-los na montagem do projecto, e na identificação de 
eventuais dificuldades e da necessidade de uma assistência técnica especializada.

Forma de Apresentação dos Pedidos de Crédito:

Os proponentes deverão preencher um Formulário de Pedido de Crédito que dê grande 
parte da informação necessária para a decisão, já que deverá conter pelo menos os 
seguintes elementos:

Identificação clara e completa do proponente, incluindo o nome porque são 
normalmente conhecidos na sua zona.
Orçamento detalhado do projecto, incluindo as fontes do seu financiamento.
Identificação do mercado e potenciais formas de comercialização do produto.
Previsão das vendas e dos proveitos.
Previsão dos custos de funcionamento.
Fundamento da viabilidade técnica, económica e financeira do projecto.

Em Anexo os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos:

Fotocópia do Bilhete de Identidade.
Fotocópia do contrato legal (licença) do negócio ou empresa constituída.
Número de conta Bancária.
Fotocópia da licença da actividade no acto da assinatura do contrato no caso de se
tratar de uma actividade nova.
Outros que se considerem necessários para o exercício de uma determinada 
actividade, como por exemplo contrato de arrendamento e cartão de sanidade.

O processo de pedido de crédito só deverá ser aceite, quando estiver completo, pois só 
assim é que se poderá exigir o cumprimento de prazos. É nesta fase que deverá ajuizar-se 
da necessidade do parecer de um técnico do sector específico da actividade

ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJECTOS:

 Todos os Projectos, para solicitação de financiamento, deverão ser entregues no 
Banco que procederá previamente a uma apreciação baseada nos critérios 
estabelecidos e, se estiverem conforme, submetê-los à Comissão de Avaliação de 
Projectos.
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 A Comissão de Avaliação de Projectos, é um Órgão que tem como função 
fundamental analisar e emitir pareceres e aprovar os projectos que concorrem ao 
Fundo de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento.

A Comissão de Avaliação de Projectos é composta por 3 elementos a saber:

- 1 Representante da Instituição Financeira
- 1 Representante da Câmara Municipal que preside
- 1 Consultor designado pela Câmara Municipal da Boa Vista

 De acordo com critérios estabelecidos e viabilidade financeira do projecto, cada 
membro emite o seu parecer quanto ao Projecto apresentado e depois procura-se 
uma posição consensual;

 No caso de falta de consensos, passar-se-á à votação, devendo merecer a 
aprovação ou rejeição da proposta definida pela maioria.

 Em caso de se registarem empates na votação, a decisão caberá à presidência

A disponibilização de fundos poderá ser aprovado por fases ou integralmente.

A Comissão de Avaliação de Projectos deve reunir-se quinzenalmente, desde que haja 
pedidos para decidir, para que os empréstimos sejam decididos o mais rapidamente 
possível. 

PROJECTOS FINANCIÁVEIS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES GERADORAS 
DE RENDIMENTO:

Em princípio, não existe nenhuma restrição para financiamento das actividades 
económicas no âmbito  do presente Manual.

As principais áreas identificáveis e susceptíveis de financiamento são:

Agricultura:

- Implementação do sistema de rega gota-a-gota 

- Compra de factores de produção como sementes, pesticidas e demais materiais

- Produção e comercialização dos produtos hortícolas

- Incentivo ao cultivo da fruticultura

- Conservação de frutas e legumes
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Pesca :

- aquisição de botes

- compra de motores  fora  de borda

- compra de equipamentos de mergulho

- compra de redes, anzóis, etc.

- conservação e comercialização do pescado

Pecuária :

- criação de animais  (pequena  pecuária e avicultura)

- construção de currais

- compra de rações e medicamentos

- aproveitamento e conservação dos produtos (conservação de carnes em sal, produção de 
enchidos, etc.)

Artesanato:

- confecção de rendas, bordados, trabalhos em coco, souvenirs, instrumentos musicais;

- carpintaria: mobiliários, móveis para escritórios, cozinha, etc.

- compra de materiais para a confecção dos produtos como colas, vernizes, carreiras, 
agulhas, etc.

Turismo :

- actividades ligadas ao turismo rural e de praia que aproveitem as potencialidades da 
zona em que está localizada a respectiva Actividade Geradora de Rendimento:

Indústria Transformadora e serviços:

- Carpintaria e Marcenaria

- Bate-Chapas e Pintura

- Panificação

- produção  de bolos , doces e  pastéis

- produção de licores, grogues, etc.
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- ateliers de costura;

- pastelarias;

- salões de cabeleireiro;

- barbearias;

Comércio Informal:

- Comercialização de vestuário, sapatos, peixe, etc.

-  comercialização de bolos ,doces, licores, grogues, etc.

- comercialização de rebuçados, pastilhas elásticas, doces , etc.

Este Fundo de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento não financia 
aquisição de terrenos.

Outras áreas  a identificar pelos beneficiários :

O SISTEMA DE FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES GERADORAS DE 
RENDIMENTO:

O sistema de financiamento tem basicamente três modalidades a saber :

a) Quando se trata de Actividades Geradoras de Rendimento que envolvem a construção 

de infra-estruturas e que beneficiam uma determinada Associação, a componente de 

construção deve ser suportada pela Instituição Financeira em 80%, devendo neste caso os 

beneficiários comparticiparem com os restantes 20%.

b) Quando se trata de Actividades Geradoras de Rendimento que envolvam o aquisição 

de determinados equipamentos destinados ao arranque das actividades e/ou ao aumento 

de capacidade das unidades de produção já existentes, o financiamento destas 

Actividades Geradoras de Rendimento deverá ter a comparticipação dos beneficiários 

entre 10 a 15% do montante solicitado.

c) Quando se trata de Actividades Geradoras de Rendimento que envolvem sómente a 

componente de crédito, deverá ter a comparticipação dos beneficiários será de 10% do 

valor solicitado;
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Esses pedidos devem ser encaminhados para a Câmara Municipal que analisará o dossier 

e posterior envio à Instituição Financeira que apreciará o respectivo pedido

financiamento;

Se forem Actividades Geradoras de Rendimento que envolvem montantes que não 

possam ser financiados no âmbito do presente Manual, estes deverão ser objecto de 

apreciação pelo Departamento competente da Câmara Municipal que efectuará o 

respectivo estudo de viabilidade económico-financeiro, por forma a demonstrar a 

factibilidade do projecto apresentado, do ponto de vista da sua sustentabilidade. 

Em quaisquer dos casos acima referidos, os custos com a elaboração dos projectos serão 

suportados pela Câmara Municipal a fundo perdido.

PRINCÍPIOS A ADOPTAR PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA:

a) Solicitar a realização de estudos económico-financeiros, sempre que seja 
solicitado um pedido de financiamento para as actividades geradoras de 
rendimento, fora do quadro das convenções assinadas com as Instituições 
Financeiras (por exemplo, uma unidade de fabrico de queijo, um aviário, etc.)

b) Adoptar um sistema de seguimento e avaliação eficiente e eficaz e que possa 
permitir a recolha de informações no terreno e avaliar o seu impacto socio-
económico junto dos beneficiários;

c) Exigir dos promotores a comparticipação nos riscos do investimento, de acordo 
com aspectos acima referidos.

PROCEDIMENTOS: 

Com vista a colmatar as deficiências do sistema financeiro formal (burocracia e 
morosidade), os procedimentos para financiamento das AGR (s) deverão ser os mais 
simples, claros, rápidos e flexíveis possíveis. 

As informações relativamente aos projectos de Actividades Geradoras de Rendimento 
propostas deverão conter os seguintes elementos (Ver ficha em anexo).

- designação, descrição sumária e localização;

- objectivos e localização do projecto;

- número de beneficiários e definição do grupo alvo;

- conteúdo do projecto, componentes, descrição das operações a realizar;
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- entidade responsável pela execução do projecto;

- contratos existentes com fornecedores, nos quais se explicita a sua natureza, o objecto 
do contrato e demais condições; 

- Avaliação quantitativa das vantagens e benefícios do projecto;

- Organização do projecto (equipamentos, calendário das operações);

- Demonstrações financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados e Cash-Flow 
Provisionais);

- N.º de postos de trabalho directos e indirectos a serem criadas;

- Prova de conformidade do projecto com os critérios de elegibilidade;

No que toca ás informações relacionadas com o(s) promotor(es) e/ou beneficiários, estes 
deverão entregar os seguintes documentos e preencher uma ficha identificação ( Ver 
Ficha em anexo).

a) para pessoas singulares :

- fotocopia do BI ou outro documento de identificação

- endereço e telefone

- fotocópia do contrato legal ou licença do negócio

- outros que se julgar necessário para o exercício da actividade em causa

b) para pessoas colectivas, organizações comunitárias e/ou associações :

- objecto social, endereço e telefone

- atribuições, finalidades e competências

- nome das pessoas responsáveis

- natureza e repartição dos recursos financeiros
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MODALIDADES DE FINANCIAMENTO DO FUNDO DE APOIO ÁS 
ACTIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO:

CRÉDITO INDIVIDUAL/GRUPO/ASSOCIAÇÃO:

a) - Fundo de Maneio – até 90% dos recursos necessários.

Por exemplo, se um beneficiário precisa de 150.000$00 para o negócio, pode-se conceder 
um empréstimo de valor até 135.000$00.

Os montantes máximos a serem financiados dependem de cada projecto e da decisão da 
Comissão de Avaliação de Projectos.

b) - Capital Fixo – até 80% dos recursos necessários.

Ou seja, se um beneficiário precisa de 300.000$00 pode-se conceder um empréstimo até 
300.000$00 * 0,8 = 240.000$00.

Mais uma vez os montantes máximos a serem financiados dependem de cada projecto.

CRÉDITO SOLIDÁRIO:

Só para Fundo de Maneio – Para permitir o controlo do risco e dos montantes, pois cada 
elemento do grupo deverá solicitar financiamentos da mesma ordem de grandeza que os 
restantes, para que haja verdadeira co-responsabilizado.

Até 90% dos recursos necessários. Os montantes máximos a serem financiados dependem 
de cada grupo e de cada projecto. Por exemplo, se um grupo for constituído por 5 (cinco)
elementos e a cada um for concedido 200.000$00, o crédito total do grupo seria 
1000.000$00. 

Deve-se relembrar que no Crédito solidário todos são responsáveis pelo pagamento da 
totalidade do empréstimo, pelo que para valores muito elevados, dificilmente os 
elementos do grupo terão capacidade de reembolsar o empréstimo de algum elemento que 
teve problemas.

Outro aspecto importante a salientar é que o crédito é solidário no sentido de que cada 
elemento do grupo se responsabiliza pelo reembolso do empréstimo de todos os 
elementos, e não porque se trata do mesmo projecto, pois nesse caso trata-se de crédito a 
um grupo formalmente constituído.

PRAZOS:

Os prazos devem ser definidos na altura da análise do pedido de crédito, dependendo 
sempre de cada projecto. Considera-se razoável não se ultrapassar os seguintes prazos:
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- Fundo de Maneio: até 12 meses
- Capital Fixo: até 36 meses, podendo ser concedidos até 6 meses de carência.

Carência – Tempo que um beneficiário precisa para pôr a sua actividade a funcionar e 
começar a gerar fundos suficientes para poder pagar o empréstimo. A carência deverá ser 
aceite nos casos de investimentos que exijam tempo para começarem a dar lucros, como 
por exemplo um aviário ou criação de porcos. 

Período de utilização – Corresponde ao tempo necessário para a correcta aplicação dos 
fundos financiados, pelo que durante este período o projecto ainda não arrancou. Não 
deve ser confundido com período de carência.

ENCARGOS

Taxa de Juros: De um modo geral deve ser praticada a taxa de juro que seja suficiente 
para cobrir os custos de funcionamento e que a prazo permita que seja atingida a auto-
sustentabilidade. Para este Fundo, prevê-se que a taxa de juro não ultrapasse os 6%.

GARANTIAS:
                
GARANTIAS é o que se exige ao beneficiário do crédito para se cobrir o risco de 
incumprimento que existe em qualquer financiamento e deverão ser adequadas à 
finalidade e à modalidade do crédito.

Apesar de na prática o mais importante ser a garantia moral, ou seja, saber qual tem sido 
o comportamento do cliente em relação aos seus compromissos, se costuma ou não pagar 
as suas dívidas, e a boa gestão do projecto financiado, torna-se necessário exigir outro 
tipo de garantias, nomeadamente:

- Aval Solidário

Cada participante do grupo solidário, além de beneficiar directamente de um crédito 
individual, constituir-se-á, juntamente com os restantes membros do grupo, em co-
responsável pelo pagamento do valor global dos empréstimos.

No caso de incumprimento de um dos beneficiários, os outros também serão penalizados, 
sem benefício de exclusão, pelo que o montante de cada crédito individual deverá ser da 
mesma ordem de grandeza.

- Aval Individual

Nos empréstimos individuais e para grupos, quer para Fundo de Maneio, quer para 
Capital Fixo, o beneficiário deve apresentar avalistas /fiadores idóneos.
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Avalista idóneo – Pessoa séria e que tenha capacidade financeira para pagar o 
empréstimo no caso do cliente não puder pagar.

- Garantias Reais:

Nos créditos destinados à aquisição de máquinas e equipamentos , os bens financiados 
devem ficar propriedade do Banco até à liquidação da dívida.

CONTRATO:

Os beneficiários do crédito deverão assinar um contrato, para incutir seriedade ao 
processo. Tratando-se de um grupo solidário, todos os elementos deverão assinar o 
mesmo, para evitar que os que não o fizerem não se sentirem responsabilizados. Apenas 
no caso de um grupo legalmente constituído ou empresa é que poderá assinar somente 
quem o representa.

Neste ponto deve-se ter ainda em consideração os seguintes aspectos:

i)- Assinatura dos contratos o mais formalmente possível,  para dar a noção clara 
da seriedade do compromisso.

ii) – Descrição do objecto financiado no próprio documento do contrato, dizendo 
que este pertence à Organização enquanto o crédito não for totalmente liquidado, 
pelo que não poderá ser vendido.

iii) – Assinatura de um ou mais fiadores idóneos, dependente da capacidade 
financeira dos mesmos e do montante do crédito. Esta garantia normalmente é a 
mais adequada para os empréstimos individuais, nomeadamente para Fundo de 
Maneio. 

v)- Aval Solidário, em que cada membro do grupo recebe a mesma parcela do 
montante global do crédito. A globalidade do crédito é da responsabilidade 
solidária de todos os membros, que se constituem como um grupo de fiança 
moral. Nos contratos a assinar nestes casos deverá ficar absolutamente claro que 
se houver incumprimento de um dos beneficiários, os outros devem 
solidariamente reembolsar o valor global do empréstimo. 

DESEMBOLSO E AUTOFINANCIAMENTO:

O desembolso do crédito só deverá acontecer quando estiverem reunidas todas as 
condições para o início da utilização dos fundos, nomeadamente garantia de assistência 
técnica, comprovação da existência no mercado ou no ambiente de todos os materiais 
necessários, licenças de funcionamento, etc.
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Outra exigência prévia ao desembolso é a participação nesta fase numa formação de 
ordem técnica se o projecto for totalmente novo para o proponente ou se vai aplicar uma 
tecnologia nova (Ex: Projecto de exploração sustentável dum banco de germoplasma de 
coqueiros, Projecto de exploração sustentável de avicultura biológica, etc.).

Apesar de estarmos perante potenciais mutuários com fracos recursos, deve-se exigir um 
auto financiamento de pelo menos 10% do valor dos equipamentos, para que o 
beneficiário sinta-se mais responsabilizado com o sucesso do projecto.

Nesta fase o seguimento é crucial, devendo assegurar-se se a aplicação dos fundos é 
correcta e se não há desvios dos mesmos, devendo-se, sempre que possível, pagar 
directamente aos fornecedores.

CONDIÇÕES DE REEMBOLSO

Os empréstimos deverão ser reembolsados em prestações constantes de capital, devendo 
a periodicidade ser definida consoante a libertação de fundos do projecto. Normalmente a 
periodicidade mais fácil de gerir e controlar é a mensal. Por exemplo um empréstimo de 
300.000$ a ser reembolsado em 12 meses, implicaria reembolsos mensais de 25.000$00.

Os beneficiários deverão ser avisados com a devida antecedência da data do reembolso e 
dos montantes que deverão ser pagos. 

Nesta fase o seguimento deverá manter-se apertado, para que os beneficiários possam ter 
conhecimento atempado de quaisquer problemas que possam provocar atrasos nos 
reembolsos e possam procurar soluções imediatas para os mesmos. 

ATRASO NOS PAGAMENTOS E INCUMPRIMENTOS:

Prevendo atraso no pagamento das prestações, o beneficiário deverá informar o Banco, 
pessoalmente ou por escrito, das razões do atraso, devendo ser decidido caso a caso sobre 
as medidas a serem tomadas.

Se o beneficiário não comunicar com a devida antecedência (no máximo 24 horas após o 
vencimento) o motivo do seu atraso, ou se este não for considerado importante, ele será 
considerado em mora a partir  da data de vencimento da prestação em questão.

Nessa situação deve iniciar-se imediatamente o processo de recuperação do crédito junto 
do beneficiário e se ele não der resposta, junto do fiador. Só após tentativas de 
negociação é que se deverá encaminhar o processo para o Tribunal.

Estas normas deverão ficar claramente expressas no contrato de financiamento para 
permitir o conhecimento directo das mesmas pelos beneficiários e fiadores.
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Logo que se verificarem atrasos de pagamento os beneficiários deverão contactar o 
Banco para prestarem as informações necessárias.

SEGUIMENTO:
O seguimento correcto é um dos factores que mais contribuem para o sucesso do Crédito. 
Assim, é fundamental que o beneficiário seja seguido de perto em todas as fases do 
projecto, desde a implementação até ao final de reembolso. 

Para ser eficaz o seguimento deverá cumprir os seguintes procedimentos:

i) Iniciar-se na fase de recolha de dados para elaboração dos projectos, 
nomeadamente devendo efectuar-se uma visita domiciliária para se tentar 
perceber o carácter do beneficiário através do comportamento da sua vizinhança e 
conhecer o futuro local da instalação do projecto.

ii) Continuar antes da celebração do contrato, através de uma análise do projecto e da 
documentação anexa e a comprovação das aptidões do beneficiário em levar a 
bom termo o projecto e em cumprir as condições do empréstimo.

iii) Estreitar-se na fase dos desembolsos, nomeadamente acompanhando a aquisição 
dos equipamentos e/ou produtos junto dos fornecedores, para que seja assegurado 
que a aplicação dos fundos é correcta e que sucessivamente foram sendo 
cumpridas todas as condições prévias aos desembolsos seguintes.

iv) Manter-se na fase de implementação do projecto, para se poder certificar que não 
existem problemas técnicos que poderão atrasar o projecto ou mesmo pôr em 
causa a sua viabilidade.

v) Continuar apertado na fase do reembolso, para garantir o pagamento atempados 
das prestações e permitir um conhecimento atempado dos problemas e se possa 
procurar as soluções mais adequadas e atempadas para resolver eventuais 
dificuldades junto dos beneficiários e dos fiadores.

Os beneficiários devem registar todas as acções de acompanhamento nas fichas de 
Acompanhamento (vide Anexo) e verificar em todas as fases do Projecto se as 
informações prestadas estão correctas.

Em resumo, um eficiente seguimento é uma das chaves para se alcançar elevadas taxas de 
reembolso dos empréstimos, pois é preciso não esquecer a fragilidade das garantias 
exigidas pelos beneficiários.
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ANEXOS
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PROPOSTA DE CONTRATO CÃMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA E OS 
BANCOS
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES GERADORAS 
DE RENDIMENTO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA E O 
BANCO CABOVERDIANO DE NEGÓCIOS

CONTRATO N.º /08

A Câmara Municipal de Boa Vista, adiante designada por CMBV, na qualidade de promotor do Projecto 
de Promoção de Actividades Económicas e o Banco Cabo-verdiano de Negócios, através da sua 
Delegação na Vila de Sal-Rei, celebram o presente contrato nos termos seguintes:

CLÁUSULA I

  OBJECTO DO CONTRATO

Este contrato tem por objecto, a disponibilização de um Fundo para Promoção de Actividades 
Geradoras de Rendimento no montante de 30.000.000$00 (Trinta Milhões de Escudos), destinados ao 
financiamento de Projectos apresentados pelos beneficiários.

CLÁUSULA II

DEFINIÇÕES

2.1.    O pagamento do montante estipulado far-se-á em Escudos Cabo-Verdianos, abreviadamente 
designado por ECV.

2.2.     O presente contrato estabelece, por um lado, os deveres aos quais a Câmara Municipal de Boa 
Vista, fica vinculada junto do BCN e, por outro lado, os deveres que cabem á CMBV, pela 
disponibilização   dos  Fundos de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento que será 
retrocedido aos beneficiários, através de um Contrato de Financiamento.

CLÁUSULA III

DOCUMENTOS CONTRATUAIS E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO

3.1.     No cumprimento do presente contrato, e em todos os actos que a ele digam respeito, as partes 
obrigam-se a observar todas as disposições dos documentos a seguir enumerados, que se 
consideram como fazendo parte integrante do mesmo, na medida em que não o contrariem.

Constituem documentos constitutivos do contrato:

(i)     Este documento, designado por “Contrato” ;

(ii) O Termo de Responsabilidade do beneficiário do Projecto;

(iii)   O Plano de Reembolso das prestações, decorrentes do financiamento da aquisição supracitada, 
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constante do Anexo II, a qual faz parte do presente Contrato.

CLÁUSULA IV

DURAÇÃO

5.1.  O presente Contrato tem a duração de 12 meses , a contar a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA VI

TAXA DE JUROS

6.1.   A taxa de juro aplicada aos beneficiários é  de 7% ( sete por cento) sobre o capital emprestado .

CLÁUSULA VII

OBRIGAÇÕES DO BCN

7.1.  O BCN obriga-se a:

(i)     Velar pela boa gestão   dos fundos colocados á sua disposição;

(ii) Financiar os Projectos apresentados pelos beneficiários, de acordo com critérios bancários 
existentes;

(iii) Fornecer á Câmara Municipal de Boa Vista informações sobre os Projectos financiados no âmbito 
deste Fundo;

(iv) Velar pelo reembolso dos empréstimos retrocedidos aos beneficiários no âmbito deste Fundo;

CLÁUSULA VIII

VALOR DO EMPRÉSTIMO

8. 1. O valor máximo dos empréstimos concedidos no âmbito deste Fundo é de 1000.000$00 (1 Milhão 
de Escudos).
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CLÁUSULA IX

PENALIZAÇÔES

10.1.  Se os beneficiários não cumprirem com os compromissos de reembolso do crédito e juros 
decorrentes desse financiamento, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades:

(i)       5% de multa sobre o capital vencido, caso não comunicarem ao BCN, com a devida antecedência 
(no máximo 24 horas após o vencimento), o motivo do seu atraso;

(ii)       Não beneficiação de um outro empréstimo, caso continuar a incorrer em situações de 
incumprimento constante do reembolso do crédito concedido.

CLAÚSULA X

REGIME JURÍDICO

11.1.  O presente Contrato fica sujeito às leis vigentes em Cabo Verde.

CLÁUSULA XII

REPRESENTANTES OFICIAIS E NOTIFICAÇÕES

12.1.  A execução deste contrato, incluindo todas as notificações pertinentes ao mesmo, estará a cargo 
das seguintes pessoas:

_______________________................................................, Representante do BCN

_______________________Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista
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TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Eu,…………………………………………………………, na qualidade de  beneficiário 
do empréstimo bancário no montante de ………….., declaro que:

 Assumirei a inteira responsabilidade pelo reembolso do empréstimo, incluindo os 
juros devidos.

 Assumirei a inteira responsabilidade pela gestão, manutenção, conservação e 
reparação dos equipamentos e/ou fundos concedidos no âmbito do Projecto 
apresentado;

 Os equipamentos disponibilizados serão utilizados exclusivamente para o Projecto 
apresentado:

Boa Vista, aos de ……………. de 2008

O Beneficiário,
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CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA

FICHA DE SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO

I. Identificação/Localização

Nome do Promotor: ______________________________________________

Nome da Associação/Grupo: ______________________________________________

Número de Registo Comercial ____________________________________

Data do Registo Comercial _____________________Conservatória 

_________________________________________________________________

Tipo de Sociedade _________________________________________________

Sector de Actividade:________________________________________________

Tipo de Actividade desenvolvida: ______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Capital Social: _____________________________________________________

Telefone:__________________ Fax: ___________________________________

E-Mail: ___________________________________________________________

Endereço Postal: __________________________________________________

_____________________________________________  C.P. nº_____________   

II. Gerência

Nome dos Dirigentes/Gerentes da Empresa: ____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

III. Outros

Ano de Criação da Empresa _________________________________________
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Nº. De Empregados ________________________________________________

Volume de Negócios _______________________________________________

Volume de Importação ______________________________________________

Volume de Exportação ______________________________________________

Activo Total _______________________________________________________

Participações sociais _______________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________

Descrição sucinta da actividade Solicitada1:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

Timing e duração do projecto:
______________________________________________________________________________________
____________________________________________

Objectivos Pretendidos
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Critérios de monitorização
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Montante Solicitado
______________________________________________________________________________________
____________________________________________

                                                          
1 Para as actividades de consultoria e assistência técnica deverá remeter os Termos de referência do 
empresa de consultoria /assistência e o CV do consultor.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA___________________________

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DOS PROJECTOS:

Parecer sobre o Projecto Apresentado:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

Praia, _______ de _______________________ de 200__

A Comissão
_____________________________

Presidente

Vogal Vogal
__________________________ ___________________________
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CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA __________________

CONTRATO Nº______/2008

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOA 
VISTA, O PROMOTOR E O CONSULTOR __________

Entre a Câmara Municipal de Boa Vista como 1º Outorgante, o Promotor, aqui designado por 
Beneficiário e o Consultor ___________________________________ como 2º Outorgante é celebrado o 
presente contrato nos seguintes termos: 

1. Objecto e Âmbito

O presente contrato tem por objecto a realização de (um estudo, assistência técnica, etc. visando 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________

2. Obrigações do 2º Outorgante

2.1 O 2º Outorgante procederá a elaboração do (estudo, assistência técnica, formação, etc) em 
conformidade com os termos de referência/solicitação/ficha de projecto constantes do Anexo e parte 
integrante do presente contrato.

2.2 O 2º Outorgante se compromete a fornecer os serviços segundo as normas profissionais e deontológicas 
as mais exigentes.

3. Obrigações do 1º Outorgante

3.1 O 1º Outorgante pagará ao 2º Outorgante o montante de ________________ 
(__________________________________________________) correspondente a 80% do montante global 
do contrato pela prestação de serviço objecto deste contrato.

3.2 O pagamento será efectuado em xxxx prestações, como se segue:

1ª prestação de __________, com assinatura do contrato
2ª prestação de __________, apresentação do draft com os principais resultados                      
3ª prestação de _____________, apresentação e aprovação do relatório final

3.3 Os pagamentos feitos no âmbito deste número só serão efectuados após a confirmação do pagamento 
dos 50%, nos termos do número seguinte.
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4. Obrigações do Beneficiário

4.1. O Beneficiário pagará ao 2º Outorgante o montante de _________________ 
(__________________________________________________) correspondente a 20% do montante global 
do contrato pela prestação de serviço objecto deste contrato.

4.2 O pagamento será efectuado em xxxx prestações, como se segue:

1ª prestação de __________, com assinatura do contrato

2ª prestação de __________, apresentação do draft com os 
principais resultados                      

3ª prestação de _____________, apresentação e aprovação do relatório final

4.3 O beneficiário ira colaborar no fornecimento de elementos para a determinação dos indicadores de 
controle e acompanhamento que versam, genericamente sobre, a produtividade, qualidade do produto, 
tempo de resposta, nova tecnologia, sistema de qualidade, pesquisa de mercado entre outros que a CAP 
achar pertinente. 

5. Imposições Fiscais

O 2º Outorgante será responsável pelo pagamento de todos os impostos que legalmente incidam sobre a 
remuneração a que tem direito por virtude do presente contrato.  

6.  Duração

A duração do Contrato é de _______ dias/meses, com início a  ________de _____________________, de 
200___.

7. Seguimento
As partes reunir-se-ão, regularmente, por solicitação de cada uma das partes, sobre as matérias relacionadas 
com a implementação do presente Contrato, bem como outras matérias de interesse comum que tenham a 
ver com a execução das actividades (controle e acompanhamento) previstas no Projecto.

8. Suspensão do Contrato

1.1. Em caso de força maior susceptível de impedir o 2º Outorgante de, pontual ou temporariamente, 
respeitar as cláusulas contratuais, deverá ele, com antecedência nunca inferior a 7 (sete) dias, 
dar conhecimento do facto ao 1º Outorgante, que fará a sua apreciação e juízo sobre o 
invocado caso de força maior.

1.2. Em caso de força maior que, pela sua gravidade, impossibilite objectivamente aquela 
comunicação no prazo acima referido, fica o 2º Outorgante obrigado a ter que fazê-lo logo 
que cesse o impedimento.
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9. Afectação dos recursos

Terminando o contrato, salvo se as partes decidam por uma alternativa diferente, quaisquer fundos 
remanescentes após o pagamento de todas as obrigações de dívidas pendentes previstas, incluindo 
quaisquer juros resultantes desses fundos e de outra propriedade do fornecedor, serão devolvidos à 
Câmara.

10. Rescisão

1. Havendo mútuo acordo, podem as partes, em qualquer momento, fazer cessar os efeitos deste contrato.

2. Se, injustificadamente, qualquer das partes rescindir o contrato, ficará obrigada a indemnizar a outra nos 
termos da legislação vigente.

11. Legislação Aplicável

O presente contrato fica sujeito às leis vigentes em Cabo Verde.

Feito na Praia, a _______de _________________ de 200__

Pela Câmara Municipal de Boa Vista

Pelo Beneficiário Pelo Consultor
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LISTA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS

 Ficha de Projecto (anexo1)
 Projecto de assistência técnica, formação ou apoio às Associações e/ou Grupos, conforme Termo 

de Referência (ToR).
 Declaração de Finanças sobre a regularização da situação fiscal da empresa
 Declaração do INPS sobre a regularização da situação de previdência social
 Registo da Empresa

Termo de referência (ToR)

Objectivo do projecto
Actividades a serem realizados para atingir os objectivos; os prazos e custo das mesmas.
Impacto a nível dos postos de trabalho do projecto
Recursos a serem utilizados e fontes de financiamento
Os resultados esperados, quantificáveis nos planos económicos e social/orçamento previsional
A complementaridade dos objectivos do projecto em relação aos de outros projectos incluídos nos planos 
de operações 
A capacidade financeira e técnica do proponente para eventualmente contribuir na execução do projecto, 
garantir o resultado dos programas e assegurar a manutenção.
O grau de participação do pessoal/empresa proponente
Timing e duração do projecto
Serviços a serem prestados por alguma empresa, e a remuneração a ser paga;
Pré-condições para atingir os objectivos do ToR
Conclusão do projecto
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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DAS ACTIVIDADES GERADORAS DE 
RENDIMENTO

1. N.º Título do Projecto

Nome

Código

    2 Localização
Concelho
Freguesia
Localidade

3

Beneficiários (Nº e 
Tipo)

Directos

Indirectos
4 Justificação do Projecto 

ou Actividade
5 Duração
6 Descrição do Projecto

7 Resultados Esperados A curto, médio e longo prazo

8 Indicadores de 
Execução

Empregos (Homens/Dia)

9 Estado de Preparação 
do Projecto

10 Custo Total do Projecto

11 Custo por Item
Materiais de Construção e 
Equipamentos
Mão-de-obra

12 Parceiros do Projecto
13 Modalidades de 

Execução
14 Modalidades de Gestão

15
Impactos 

Social

Económico
Ambiental

16 Responsável pela Ficha 
e Data de Elaboração
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTACTOS COM OS BENEFICIÁRIOS

CLIENTE:
LOCAL : CONTACTO:
REFª PROCESSO:

DATA INICIATIVA DE CONTACTO ASUNTO TRATADO QUESTÕES PENDENTES

BANCO BENEFICIÁRIO
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CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA





Abril de 2008

I. INTRODUÇÃO:

A Câmara Municipal de Boa Vista programou algumas acções que visam dinamizar a economia local, no âmbito do Projecto de Promoção de Actividades Económicas previsto no Orçamento de 2008.

Trata-se de um Projecto que visa facilitar o acesso dos jovens a mecanismos céleres de financiamento, através das Instituições financeiras, responsabilizando directamente aqueles que querem exercer qualquer actividade económica nessa Ilha.


Os pedidos de financiamento para as Actividades Geradoras de Rendimento serão feitos directamente aos Bancos, passando pela aprovação prévia de uma Comissão de Avaliação de Projectos criada para o efeito, devendo a decisão final ser da responsabilidade das Instituições financeiras, de acordo com os seus procedimentos internos.

 Todo o processo de identificação dos projectos será feita pelos promotores, quer a título individual ou de forma colectiva, não podendo neste ultimo caso, os pedidos serem feitos por um grupo superior a 4 pessoas. 


Para o efeito, serão organizadas acções de formação destinadas aos promotores dos Projectos, com particular destaque para as áreas de elaboração, seguimento, avaliação de Projectos, empreendedorismo e gestão de pequenos negócios.

 A Câmara Municipal deverá providenciar mecanismos de seguimento das actividades geradoras de rendimento, utilizando as fichas constantes do presente Manual. 

 O financiamento de qualquer AGR, não termina no momento da disponibilização dos recursos pela Instituição financeira É importante o seguimento mensal dessas actividades, tendo em consideração o impacto que as mesmas têm no rendimento individual ou colectivo dos promotores.

O sistema de financiamento das Actividades Geradoras de Rendimento no âmbito deste Projecto, tem por finalidade não só aumentar a nível de rendimento dos beneficiários, possibilitando-lhes uma ocupação durável e acesso ao emprego mas também contribuir para o desenvolvimento económico da Ilha de Boa Vista, através da disponibilização de produtos localmente produzidos pelos promotores.

Assim, tem por objectivos:

- Promover e desenvolver micro-empresas, com base em critérios de rentabilidade que garantam a sua sustentabilidade;

- Dotar os Jovens empreendedores de meios capazes de garantir por si só, a sua sobrevivência;

- Desenvolvimento da sua capacidade técnica e profissional através de acções de formação;


- Melhoria das suas condições de vida;


- Integração económica e social das pessoas desempregadas;

- Promoção das iniciativas locais de emprego;


 A Câmara Municipal de Boa Vista prevê que essas acções uma vez realizadas de uma forma sincronizada favorecerão a inserção dos jovens no sistema económico, fazendo diminuir a pressão dos mesmos sobre o Estado e a sociedade em geral.


Princípios do Funcionamento do Fundo de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento (FAGER) :

Princípios Gerais:

(a) O FAAGER financiará actividades de pessoas individuais ou de Associações sem fins lucrativos de âmbito empresarial, que estejam formalmente constituídas e operando nos termos das leis cabo-verdianas e que não sejam Instituições Públicas, Empresas Públicas ou Sociedades nas quais o Estado ou outra Entidade Pública detenha parte do capital social;

(b) O FAAGER em caso algum financiará a totalidade dos custos elegíveis do projecto. A contribuição financeira do FAAGER para a realização dos projectos elegíveis apresentados por um mesmo promotor/empresa será concedida numa base máxima 90% do custo total do projecto.


(c) Um promotor/ Associação que já tenha sido contemplado com um financiamento do FAAGER só poderá ser considerado como elegível para um financiamento subsequente se completar satisfatoriamente as actividades constantes de um eventual financiamento anterior. Um mesmo promotor/associação não pode beneficiar do concurso do FAAGER para mais do que 1 Projecto. 


      Princípios específicos:

(a) A prioridade no financiamento de projectos no âmbito deste programa será por ordem de entrada das solicitações efectuadas;

(b) A cada promotor e/ou associação específico será financiado um projecto num determinado sector, facultando assim o acesso ao fundo a um maior número possível de promotores;

(c) O montante máximo do financiamento a beneficiar um promotor ou associação específica, por projecto, será de CVE 1.000.000$00 (Um milhão de escudos cabo-verdianos);


(d) De acordo com o tipo de apoio solicitado (assistência técnica, formação ou apoio às Associações), o promotor apresentará os seus 10% de fundos próprios, no prazo que for estabelecido pelo Banco, pela apresentação do documento comprovativo do pagamento efectuado ao fornecedor do bem ou serviço;


(e) A assistência prestada ao promotor e/ou associação deverá dar lugar sempre a um relatório final descrevendo a acção realizada, os resultados alcançados, os benefícios para o promotor e uma cópia será entregue na Câmara Municipal;

  Actividades elegíveis:

Este Fundo financiará as seguintes actividades: 


1. Assistência técnica, visando a melhoria e aumento da competitividade das micro-empresas e dos promotores a titulo individual. Essa assistência poderá consistir na consultoria e capacitação dos promotores nas seguintes áreas: marketing (pesquisa de mercado, desenvolvimento do plano de marketing, custo, preço e promoção, etc.), gestão financeira (plano de produção, sistema de contabilidade, orçamentação e estudos previsionais), gestão da produção (plano de produção, produtividade, gestão da qualidade e controlo de inventário, etc.) e desenvolvimento do negócio (plano de negócios, sistema de qualidade e gestão do pessoal, etc.); 


2. Formação dos promotores, de forma a diminuir os constrangimentos e melhorar as suas capacidades. A formação poderá consistir na capacitação técnica (training em vendas ou em outras áreas específicas do negócios; training em análise de valor, técnicas de controle de qualidade e capacidade de supervisão, training em tecnologia de informação, contabilidade, controle de custo, gestão do pessoal) e dos empregados; 


3. Apoio às Associações ou Grupos de interesse comum;

II. CRITÉRIOS DE ELIGIBIDADE:

2.1 Elegibilidade dos beneficiários para as Actividades Geradoras de Rendimento:

De acordo com os objectivos consignados pela Câmara Municipal, os grupos alvos são os seguintes:

- Grupos organizados (Máximo de 4 pessoas)

- Mulheres chefes de família


- Jovens à procura da primeira ocupação


- Associação de mulheres e jovens 


Como critérios de exigibilidade dos beneficiários das AGR definimos:


- Residência numa das zonas do município; 


- Pertencerem a um dos grupos alvos acima definidos;


- Serem considerados pelos vizinhos como pessoas honradas e que cumprem com os seus compromissos perante terceiros;

- Participarem nas acções de formação organizadas pela Câmara Municipal;

- Não terem possibilidades de acesso ao crédito formal, dado não terem condições de apresentar garantias adequadas.


- A vocação para o exercício da actividade;


- O grau de motivação;

As associações de desenvolvimento comunitário podem ser elegíveis e é desejável a inclusão desse grupo nas actividades a financiar, através do incentivo a unidades de produção, distribuição e comercialização que empreguem no mínimo uma pessoa pertencente a este grupo alvo. O mesmo deveria ser feito com os jovens á procura do primeiro emprego.


2.2. Elegibilidade dos Projectos das Actividades Geradoras de Rendimento:

No tocante à elegibilidade dos projectos apresentados pelos grupos-alvo deverão obedecer aos seguintes critérios:


- Ter como beneficiários o público-alvo definido pela Câmara Municipal;

- Contribuir para o desenvolvimento das suas comunidades;

- Produzir efeitos induzidos em outros sectores da economia local;


- A valorização dos recursos locais, tanto humanos como materiais;


- Acompanhado de um pequeno estudo de viabilidade económico-financeiro relevante para a sua admissão, de forma a demonstrar que o projecto apresentado é viável;


- Não exigir tecnologias complexas e difíceis de serem interiorizadas pelos públicos alvos;


- Que não exijam grandes e complexos equipamentos que poderão tanto inflacionar os custos como exigir uma gestão e manutenção extremamente rigorosas;


- Ter um impacto ambiental positivo;


- Fomentar uma das actividades definidas como prioritárias e que possam ser auto-sustendadas;


- Prever formação e um acompanhamento permanente dos beneficiários; 


- Ter a comparticipação do beneficiário em pelos menos 15% do valor solicitado que poderá ser em dinheiro, mão-de-obra ou em espécie;


2.3. Critérios de exclusão:

São excluídos do sistema de financiamento das Actividades Geradoras de Rendimento da Câmara Municipal de Boa Vista, as situações que se indicam:


- Quando só existe um beneficiário;

- Quando os beneficiários não se enquadram no grupo alvo definido pelo presente Manual;

- Quando a actividade não se enquadra no grupo de actividades definidas pelo Manual;

- Quando os beneficiários não receberem formação prévia;


- Quando o montante de financiamento ultrapassar o limite máximo estipulado (neste caso, definimos o montante máximo de Actividades Geradora de Rendimento o valor de 1000.000$00 ( 1 Milhão Escudos), a nível individual ou 2000.000$00 (Dois Milhões de Escudos) quando se trata de um grupo organizado; 


- Quando os beneficiários detenham responsabilidades nas Instituições Financeiras;

- Quando os beneficiários reputem de uma idoneidade e seriedade duvidosas;


- Quando os beneficiários se encontrarem em situações de incumprimento quer no quadro deste sistema de financiamento, quer noutros sistemas de financiamento complementares existentes.

PREPARAÇÃO DO DOSSIER:

· Os beneficiários devem preencher uma ficha de candidatura (modelo anexo), fornecendo informações necessárias para apreciação do dossier.


Os Procedimentos devem ser simples e claros de forma a permitir que o processo de identificação, análise e aprovação dos projectos seja o mais rápido possível.


 Identificação das Possibilidades de Investimento:


A identificação das possibilidades de investimento deverá ser efectuada pelos próprios beneficiários, pois só assim se sentirão responsabilizados pelo seu sucesso. A Câmara Municipal deverá no entanto ajudá-los na montagem do projecto, e na identificação de eventuais dificuldades e da necessidade de uma assistência técnica especializada.


 Forma de Apresentação dos Pedidos de Crédito:


Os proponentes deverão preencher um Formulário de Pedido de Crédito que dê grande parte da informação necessária para a decisão, já que deverá conter pelo menos os seguintes elementos:


Identificação clara e completa do proponente, incluindo o nome porque são normalmente conhecidos na sua zona.


Orçamento detalhado do projecto, incluindo as fontes do seu financiamento.


Identificação do mercado e potenciais formas de comercialização do produto.


Previsão das vendas e dos proveitos.


Previsão dos custos de funcionamento.


Fundamento da viabilidade técnica, económica e financeira do projecto.


Em Anexo os proponentes deverão apresentar os seguintes documentos:


Fotocópia do Bilhete de Identidade.


Fotocópia do contrato legal (licença) do negócio ou empresa constituída.


Número de conta Bancária.


Fotocópia da licença da actividade no acto da assinatura do contrato no caso de se tratar de uma actividade nova.


Outros que se considerem necessários para o exercício de uma determinada actividade, como por exemplo contrato de arrendamento e cartão de sanidade.


O processo de pedido de crédito só deverá ser aceite, quando estiver completo, pois só assim é que se poderá exigir o cumprimento de prazos. É nesta fase que deverá ajuizar-se da necessidade do parecer de um técnico do sector específico da actividade


ANÁLISE E APROVAÇÃO DOS PROJECTOS:

· Todos os Projectos, para solicitação de financiamento, deverão ser entregues no Banco que procederá previamente a uma apreciação baseada nos critérios estabelecidos e, se estiverem conforme, submetê-los à Comissão de Avaliação de Projectos.

·  A Comissão de Avaliação de Projectos, é um Órgão que tem como função fundamental analisar e emitir pareceres e aprovar os projectos que concorrem ao Fundo de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento.


 A Comissão de Avaliação de Projectos é composta por 3 elementos a saber:


 - 1 Representante da Instituição Financeira


 - 1 Representante da Câmara Municipal que preside

 - 1 Consultor designado pela Câmara Municipal da Boa Vista


· De acordo com critérios estabelecidos e viabilidade financeira do projecto, cada membro emite o seu parecer quanto ao Projecto apresentado e depois procura-se uma posição consensual;

· No caso de falta de consensos, passar-se-á à votação, devendo merecer a aprovação ou rejeição da proposta definida pela maioria.


· Em caso de se registarem empates na votação, a decisão caberá à presidência


A disponibilização de fundos poderá ser aprovado por fases ou integralmente.


A Comissão de Avaliação de Projectos deve reunir-se quinzenalmente, desde que haja pedidos para decidir, para que os empréstimos sejam decididos o mais rapidamente possível. 


PROJECTOS FINANCIÁVEIS NO ÂMBITO DAS ACTIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO:

Em princípio, não existe nenhuma restrição para financiamento das actividades económicas no âmbito  do presente Manual.

As principais áreas identificáveis e susceptíveis de financiamento são:

Agricultura:

- Implementação do sistema de rega gota-a-gota 


- Compra de factores de produção como sementes, pesticidas e demais materiais


- Produção e comercialização dos produtos hortícolas


- Incentivo ao cultivo da fruticultura


- Conservação de frutas e legumes


Pesca :


- aquisição de botes


- compra de motores  fora  de borda


- compra de equipamentos de mergulho


- compra de redes, anzóis, etc.


- conservação e comercialização do pescado


Pecuária :


- criação de animais  (pequena  pecuária e avicultura)


- construção de currais


- compra de rações e medicamentos


- aproveitamento e conservação dos produtos (conservação de carnes em sal, produção de enchidos, etc.)


Artesanato:

- confecção de rendas, bordados, trabalhos em coco, souvenirs, instrumentos musicais; 


- carpintaria: mobiliários, móveis para escritórios, cozinha, etc.


- compra de materiais para a confecção dos produtos como colas, vernizes, carreiras, agulhas, etc.


Turismo :

- actividades ligadas ao turismo rural e de praia que aproveitem as potencialidades da zona em que está localizada a respectiva Actividade Geradora de Rendimento:

Indústria Transformadora e serviços:

- Carpintaria e Marcenaria


- Bate-Chapas e Pintura


- Panificação


- produção  de bolos , doces e  pastéis


- produção de licores, grogues, etc.


- ateliers de costura;

- pastelarias;

- salões de cabeleireiro;

- barbearias;

Comércio Informal:

- Comercialização de vestuário, sapatos, peixe, etc.


-  comercialização de bolos ,doces, licores, grogues, etc.


- comercialização de rebuçados, pastilhas elásticas, doces , etc.


Este Fundo de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento não financia aquisição de terrenos.


Outras áreas  a identificar pelos beneficiários :


 O SISTEMA DE FINANCIAMENTO DAS ACTIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO:

O sistema de financiamento tem basicamente três modalidades a saber :


a) Quando se trata de Actividades Geradoras de Rendimento que envolvem a construção de infra-estruturas e que beneficiam uma determinada Associação, a componente de construção deve ser suportada pela Instituição Financeira em 80%, devendo neste caso os beneficiários comparticiparem com os restantes 20%.


b) Quando se trata de Actividades Geradoras de Rendimento que envolvam o aquisição de determinados equipamentos destinados ao arranque das actividades e/ou ao aumento de capacidade das unidades de produção já existentes, o financiamento destas Actividades Geradoras de Rendimento deverá ter a comparticipação dos beneficiários entre 10 a 15% do montante solicitado.

c) Quando se trata de Actividades Geradoras de Rendimento que envolvem sómente a componente de crédito, deverá ter a comparticipação dos beneficiários será de 10% do valor solicitado;


Esses pedidos devem ser encaminhados para a Câmara Municipal que analisará o dossier e posterior envio à Instituição Financeira que apreciará o respectivo pedido financiamento;

Se forem Actividades Geradoras de Rendimento que envolvem montantes que não possam ser financiados no âmbito do presente Manual, estes deverão ser objecto de apreciação pelo Departamento competente da Câmara Municipal que efectuará o respectivo estudo de viabilidade económico-financeiro, por forma a demonstrar a factibilidade do projecto apresentado, do ponto de vista da sua sustentabilidade. 


Em quaisquer dos casos acima referidos, os custos com a elaboração dos projectos serão suportados pela Câmara Municipal a fundo perdido.

PRINCÍPIOS A ADOPTAR PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA:

a) Solicitar a realização de estudos económico-financeiros, sempre que seja solicitado um pedido de financiamento para as actividades geradoras de rendimento, fora do quadro das convenções assinadas com as Instituições Financeiras (por exemplo, uma unidade de fabrico de queijo, um aviário, etc.)


b) Adoptar um sistema de seguimento e avaliação eficiente e eficaz e que possa permitir a recolha de informações no terreno e avaliar o seu impacto socio-económico junto dos beneficiários;


c) Exigir dos promotores a comparticipação nos riscos do investimento, de acordo com aspectos acima referidos.

PROCEDIMENTOS: 


Com vista a colmatar as deficiências do sistema financeiro formal (burocracia e morosidade), os procedimentos para financiamento das AGR (s) deverão ser os mais simples, claros, rápidos e flexíveis possíveis. 


As informações relativamente aos projectos de Actividades Geradoras de Rendimento propostas deverão conter os seguintes elementos (Ver ficha em anexo).


- designação, descrição sumária e localização;


- objectivos e localização do projecto;


- número de beneficiários e definição do grupo alvo;


- conteúdo do projecto, componentes, descrição das operações a realizar;


- entidade responsável pela execução do projecto;


- contratos existentes com fornecedores, nos quais se explicita a sua natureza, o objecto do contrato e demais condições; 


- Avaliação quantitativa das vantagens e benefícios do projecto;


- Organização do projecto (equipamentos, calendário das operações);


- Demonstrações financeiras (Balanço, Demonstração de Resultados e Cash-Flow Provisionais);


- N.º de postos de trabalho directos e indirectos a serem criadas;


- Prova de conformidade do projecto com os critérios de elegibilidade;


No que toca ás informações relacionadas com o(s) promotor(es) e/ou beneficiários, estes deverão entregar os seguintes documentos e preencher uma ficha identificação ( Ver Ficha em anexo).


a) para pessoas singulares :


- fotocopia do BI ou outro documento de identificação


- endereço e telefone


- fotocópia do contrato legal ou licença do negócio


- outros que se julgar necessário para o exercício da actividade em causa


b) para pessoas colectivas, organizações comunitárias e/ou associações :

- objecto social, endereço e telefone


- atribuições, finalidades e competências


- nome das pessoas responsáveis


- natureza e repartição dos recursos financeiros


 MODALIDADES DE FINANCIAMENTO DO FUNDO DE APOIO ÁS ACTIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO:


CRÉDITO INDIVIDUAL/GRUPO/ASSOCIAÇÃO:

a) - Fundo de Maneio – até 90% dos recursos necessários.


Por exemplo, se um beneficiário precisa de 150.000$00 para o negócio, pode-se conceder um empréstimo de valor até 135.000$00.


Os montantes máximos a serem financiados dependem de cada projecto e da decisão da Comissão de Avaliação de Projectos.

b) - Capital Fixo – até 80% dos recursos necessários.


Ou seja, se um beneficiário precisa de 300.000$00 pode-se conceder um empréstimo até 300.000$00 * 0,8 = 240.000$00.


Mais uma vez os montantes máximos a serem financiados dependem de cada projecto.


CRÉDITO SOLIDÁRIO:

Só para Fundo de Maneio – Para permitir o controlo do risco e dos montantes, pois cada elemento do grupo deverá solicitar financiamentos da mesma ordem de grandeza que os restantes, para que haja verdadeira co-responsabilizado.


Até 90% dos recursos necessários. Os montantes máximos a serem financiados dependem de cada grupo e de cada projecto. Por exemplo, se um grupo for constituído por 5 (cinco) elementos e a cada um for concedido 200.000$00, o crédito total do grupo seria 1000.000$00. 


Deve-se relembrar que no Crédito solidário todos são responsáveis pelo pagamento da totalidade do empréstimo, pelo que para valores muito elevados, dificilmente os elementos do grupo terão capacidade de reembolsar o empréstimo de algum elemento que teve problemas.


Outro aspecto importante a salientar é que o crédito é solidário no sentido de que cada elemento do grupo se responsabiliza pelo reembolso do empréstimo de todos os elementos, e não porque se trata do mesmo projecto, pois nesse caso trata-se de crédito a um grupo formalmente constituído.


 PRAZOS:

Os prazos devem ser definidos na altura da análise do pedido de crédito, dependendo sempre de cada projecto. Considera-se razoável não se ultrapassar os seguintes prazos:


· Fundo de Maneio: até 12 meses


· Capital Fixo: até 36 meses, podendo ser concedidos até 6 meses de carência.


Carência – Tempo que um beneficiário precisa para pôr a sua actividade a funcionar e começar a gerar fundos suficientes para poder pagar o empréstimo. A carência deverá ser aceite nos casos de investimentos que exijam tempo para começarem a dar lucros, como por exemplo um aviário ou criação de porcos. 


Período de utilização – Corresponde ao tempo necessário para a correcta aplicação dos fundos financiados, pelo que durante este período o projecto ainda não arrancou. Não deve ser confundido com período de carência.


ENCARGOS


Taxa de Juros: De um modo geral deve ser praticada a taxa de juro que seja suficiente para cobrir os custos de funcionamento e que a prazo permita que seja atingida a auto-sustentabilidade. Para este Fundo, prevê-se que a taxa de juro não ultrapasse os 6%.

GARANTIAS:

GARANTIAS é o que se exige ao beneficiário do crédito para se cobrir o risco de incumprimento que existe em qualquer financiamento e deverão ser adequadas à finalidade e à modalidade do crédito.


Apesar de na prática o mais importante ser a garantia moral, ou seja, saber qual tem sido o comportamento do cliente em relação aos seus compromissos, se costuma ou não pagar as suas dívidas, e a boa gestão do projecto financiado, torna-se necessário exigir outro tipo de garantias, nomeadamente:


- Aval Solidário


Cada participante do grupo solidário, além de beneficiar directamente de um crédito individual, constituir-se-á, juntamente com os restantes membros do grupo, em co-responsável pelo pagamento do valor global dos empréstimos.


No caso de incumprimento de um dos beneficiários, os outros também serão penalizados, sem benefício de exclusão, pelo que o montante de cada crédito individual deverá ser da mesma ordem de grandeza.


- Aval Individual


Nos empréstimos individuais e para grupos, quer para Fundo de Maneio, quer para Capital Fixo, o beneficiário deve apresentar avalistas /fiadores idóneos.


Avalista idóneo – Pessoa séria e que tenha capacidade financeira para pagar o empréstimo no caso do cliente não puder pagar.


- Garantias Reais:

Nos créditos destinados à aquisição de máquinas e equipamentos , os bens financiados devem ficar propriedade do Banco até à liquidação da dívida.


CONTRATO:

Os beneficiários do crédito deverão assinar um contrato, para incutir seriedade ao processo. Tratando-se de um grupo solidário, todos os elementos deverão assinar o mesmo, para evitar que os que não o fizerem não se sentirem responsabilizados. Apenas no caso de um grupo legalmente constituído ou empresa é que poderá assinar somente quem o representa.


Neste ponto deve-se ter ainda em consideração os seguintes aspectos:


i)- Assinatura dos contratos o mais formalmente possível,  para dar a noção clara da seriedade do compromisso.


ii) – Descrição do objecto financiado no próprio documento do contrato, dizendo que este pertence à Organização enquanto o crédito não for totalmente liquidado, pelo que não poderá ser vendido.


iii) – Assinatura de um ou mais fiadores idóneos, dependente da capacidade financeira dos mesmos e do montante do crédito. Esta garantia normalmente é a mais adequada para os empréstimos individuais, nomeadamente para Fundo de Maneio. 


v)- Aval Solidário, em que cada membro do grupo recebe a mesma parcela do montante global do crédito. A globalidade do crédito é da responsabilidade solidária de todos os membros, que se constituem como um grupo de fiança moral. Nos contratos a assinar nestes casos deverá ficar absolutamente claro que se houver incumprimento de um dos beneficiários, os outros devem solidariamente reembolsar o valor global do empréstimo. 


 DESEMBOLSO E AUTOFINANCIAMENTO:

O desembolso do crédito só deverá acontecer quando estiverem reunidas todas as condições para o início da utilização dos fundos, nomeadamente garantia de assistência técnica, comprovação da existência no mercado ou no ambiente de todos os materiais necessários, licenças de funcionamento, etc.


Outra exigência prévia ao desembolso é a participação nesta fase numa formação de ordem técnica se o projecto for totalmente novo para o proponente ou se vai aplicar uma tecnologia nova (Ex: Projecto de exploração sustentável dum banco de germoplasma de coqueiros, Projecto de exploração sustentável de avicultura biológica, etc.).


Apesar de estarmos perante potenciais mutuários com fracos recursos, deve-se exigir um auto financiamento de pelo menos 10% do valor dos equipamentos, para que o beneficiário sinta-se mais responsabilizado com o sucesso do projecto.


Nesta fase o seguimento é crucial, devendo assegurar-se se a aplicação dos fundos é correcta e se não há desvios dos mesmos, devendo-se, sempre que possível, pagar directamente aos fornecedores.


CONDIÇÕES DE REEMBOLSO


Os empréstimos deverão ser reembolsados em prestações constantes de capital, devendo a periodicidade ser definida consoante a libertação de fundos do projecto. Normalmente a periodicidade mais fácil de gerir e controlar é a mensal. Por exemplo um empréstimo de 300.000$ a ser reembolsado em 12 meses, implicaria reembolsos mensais de 25.000$00.


Os beneficiários deverão ser avisados com a devida antecedência da data do reembolso e dos montantes que deverão ser pagos. 


Nesta fase o seguimento deverá manter-se apertado, para que os beneficiários possam ter conhecimento atempado de quaisquer problemas que possam provocar atrasos nos reembolsos e possam procurar soluções imediatas para os mesmos. 


ATRASO NOS PAGAMENTOS E INCUMPRIMENTOS:

Prevendo atraso no pagamento das prestações, o beneficiário deverá informar o  Banco, pessoalmente ou por escrito, das razões do atraso, devendo ser decidido caso a caso sobre as medidas a serem tomadas.


Se o beneficiário não comunicar com a devida antecedência (no máximo 24 horas após o vencimento) o motivo do seu atraso, ou se este não for considerado importante, ele será considerado em mora a partir  da data de vencimento da prestação em questão.


Nessa situação deve iniciar-se imediatamente o processo de recuperação do crédito junto do beneficiário e se ele não der resposta, junto do fiador. Só após tentativas de negociação é que se deverá encaminhar o processo para o Tribunal.


Estas normas deverão ficar claramente expressas no contrato de financiamento para permitir o conhecimento directo das mesmas pelos beneficiários e fiadores.


Logo que se verificarem atrasos de pagamento os beneficiários deverão contactar o Banco para prestarem as informações necessárias.


SEGUIMENTO:

O seguimento correcto é um dos factores que mais contribuem para o sucesso do Crédito. Assim, é fundamental que o beneficiário seja seguido de perto em todas as fases do projecto, desde a implementação até ao final de reembolso. 


Para ser eficaz o seguimento deverá cumprir os seguintes procedimentos:


i) Iniciar-se na fase de recolha de dados para elaboração dos projectos, nomeadamente devendo efectuar-se uma visita domiciliária para se tentar perceber o carácter do beneficiário através do comportamento da sua vizinhança e conhecer o futuro local da instalação do projecto.


ii) Continuar antes da celebração do contrato, através de uma análise do projecto e da documentação anexa e a comprovação das aptidões do beneficiário em levar a bom termo o projecto e em cumprir as condições do empréstimo.


iii) Estreitar-se na fase dos desembolsos, nomeadamente acompanhando a aquisição dos equipamentos e/ou produtos junto dos fornecedores, para que seja assegurado que a aplicação dos fundos é correcta e que sucessivamente foram sendo cumpridas todas as condições prévias aos desembolsos seguintes.


iv) Manter-se na fase de implementação do projecto, para se poder certificar que não existem problemas técnicos que poderão atrasar o projecto ou mesmo pôr em causa a sua viabilidade.


v) Continuar apertado na fase do reembolso, para garantir o pagamento atempados das prestações e permitir um conhecimento atempado dos problemas e se possa procurar as soluções mais adequadas e atempadas para resolver eventuais dificuldades junto dos beneficiários e dos fiadores.


 Os beneficiários devem registar todas as acções de acompanhamento nas fichas de Acompanhamento (vide Anexo) e verificar em todas as fases do Projecto se as informações prestadas estão correctas.

Em resumo, um eficiente seguimento é uma das chaves para se alcançar elevadas taxas de reembolso dos empréstimos, pois é preciso não esquecer a fragilidade das garantias exigidas pelos beneficiários.

ANEXOS

PROPOSTA DE CONTRATO CÃMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA E OS BANCOS

		CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA PROMOÇÃO DE ACTIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA E O BANCO CABOVERDIANO DE NEGÓCIOS

CONTRATO N.º /08

A Câmara Municipal de Boa Vista, adiante designada por CMBV, na qualidade de promotor do Projecto de Promoção de Actividades Económicas e o Banco Cabo-verdiano de Negócios, através da sua Delegação na Vila de Sal-Rei, celebram o presente contrato nos termos seguintes:


CLÁUSULA I

  OBJECTO DO CONTRATO


Este contrato tem por objecto, a disponibilização de um Fundo para Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento no montante de 30.000.000$00 (Trinta Milhões de Escudos), destinados ao financiamento de Projectos apresentados pelos beneficiários.

CLÁUSULA II


 DEFINIÇÕES


2.1.    O pagamento do montante estipulado far-se-á em Escudos Cabo-Verdianos, abreviadamente designado por ECV.


2.2.     O presente contrato estabelece, por um lado, os deveres aos quais a  Câmara Municipal de Boa Vista, fica vinculada junto do BCN e, por outro lado, os deveres que cabem á CMBV, pela disponibilização   dos  Fundos de Promoção de Actividades Geradoras de Rendimento que será retrocedido aos beneficiários, através de um Contrato de Financiamento.

CLÁUSULA III


DOCUMENTOS CONTRATUAIS E REGRAS DE INTERPRETAÇÃO


3.1.     No cumprimento do presente contrato, e em todos os actos que a ele digam respeito, as partes obrigam-se a observar todas as disposições dos documentos a seguir enumerados, que se consideram como fazendo parte integrante do mesmo, na medida em que não o contrariem.


Constituem documentos constitutivos do contrato:


(i)     Este documento, designado por “Contrato” ;

(ii) O Termo de Responsabilidade do beneficiário do Projecto;

(iii)   O Plano de Reembolso das prestações, decorrentes do financiamento da aquisição supracitada, constante do Anexo II, a qual faz parte do presente Contrato.


CLÁUSULA IV


 DURAÇÃO


5.1.  O presente Contrato tem a duração de 12 meses , a contar a partir da data da sua assinatura.

CLÁUSULA VI


TAXA DE JUROS


6.1.   A taxa de juro aplicada aos beneficiários é  de 7% ( sete por cento) sobre o capital emprestado .

CLÁUSULA VII


 OBRIGAÇÕES DO BCN

7.1.  O BCN obriga-se a:


(i)     Velar pela boa gestão   dos fundos colocados á sua disposição;

(ii) Financiar os Projectos apresentados pelos beneficiários, de acordo com critérios bancários existentes;

(iii) Fornecer á Câmara Municipal de Boa Vista informações sobre os Projectos financiados no âmbito deste Fundo;

(iv) Velar pelo reembolso dos empréstimos retrocedidos aos beneficiários no âmbito deste Fundo;

CLÁUSULA VIII


 VALOR DO EMPRÉSTIMO


8. 1. O valor máximo dos empréstimos concedidos no âmbito deste Fundo é de 1000.000$00 (1 Milhão de Escudos).

CLÁUSULA IX


 PENALIZAÇÔES


10.1.  Se os beneficiários  não cumprirem com os compromissos de reembolso do crédito e juros decorrentes desse financiamento, ser-lhe-ão aplicadas as seguintes penalidades:


(i)       5% de multa sobre o capital vencido, caso não comunicarem ao BCN, com a devida antecedência (no máximo 24 horas após o vencimento), o motivo do seu atraso;


(ii)       Não beneficiação de um outro empréstimo, caso continuar a incorrer em situações de incumprimento constante do reembolso do crédito concedido.


CLAÚSULA X

 REGIME JURÍDICO


11.1.  O presente Contrato fica sujeito às leis vigentes em Cabo Verde.


CLÁUSULA XII


 REPRESENTANTES OFICIAIS E NOTIFICAÇÕES


12.1.  A execução deste contrato, incluindo todas as notificações pertinentes ao mesmo, estará a cargo das seguintes pessoas:


_______________________................................................, Representante do BCN

_______________________Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista









TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

 Eu,…………………………………………………………, na qualidade de  beneficiário do empréstimo bancário no montante de ………….., declaro  que:


· Assumirei a inteira responsabilidade pelo reembolso do empréstimo, incluindo os juros devidos.


· Assumirei a inteira responsabilidade pela gestão, manutenção, conservação e reparação dos equipamentos e/ou fundos concedidos no âmbito do Projecto apresentado;

· Os equipamentos disponibilizados serão utilizados exclusivamente para o Projecto apresentado:

Boa Vista, aos de ……………. de 2008


O Beneficiário,


CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA


FICHA DE SOLICITAÇÃO DE FINANCIAMENTO


I. Identificação/Localização


Nome do Promotor: ______________________________________________


Nome da Associação/Grupo: ______________________________________________


Número de Registo Comercial ____________________________________


Data do Registo Comercial _____________________Conservatória 


_________________________________________________________________


Tipo de Sociedade _________________________________________________


Sector de Actividade:________________________________________________


Tipo de Actividade desenvolvida: ______________________________________


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


_________________________________________________________________


Capital Social: _____________________________________________________


Telefone:__________________ Fax: ___________________________________


E-Mail: ___________________________________________________________


Endereço Postal: __________________________________________________


_____________________________________________  C.P. nº_____________   


II. Gerência


Nome dos Dirigentes/Gerentes da Empresa: ____________________________


________________________________________________________________


________________________________________________________________


_______________________________________________________________________


III. Outros


Ano de Criação da Empresa _________________________________________


Nº. De Empregados ________________________________________________


Volume de Negócios _______________________________________________


Volume de Importação ______________________________________________


Volume de Exportação ______________________________________________


Activo Total _______________________________________________________


Participações sociais _______________________________________________


_________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________________


Descrição sucinta da actividade Solicitada
:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Timing e duração do projecto:

__________________________________________________________________________________________________________________________________


Objectivos Pretendidos


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Critérios de monitorização


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Montante Solicitado


__________________________________________________________________________________________________________________________________


CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA___________________________


PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇAO DOS PROJECTOS:

Parecer sobre o Projecto Apresentado:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Praia, _______ de _______________________ de 200__


A Comissão


_____________________________


Presidente


Vogal







Vogal


__________________________


___________________________


CAMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA __________________


CONTRATO Nº______/2008

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA, O PROMOTOR E O CONSULTOR __________


Entre a Câmara Municipal de Boa Vista como 1º Outorgante, o Promotor, aqui designado por Beneficiário e o Consultor ___________________________________ como 2º Outorgante é celebrado o presente contrato nos seguintes termos: 


1. Objecto e Âmbito


O presente contrato tem por objecto a realização de (um estudo, assistência técnica, etc. visando _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Obrigações do 2º Outorgante


2.1  O 2º Outorgante procederá a elaboração do (estudo, assistência técnica, formação, etc) em conformidade com os termos de referência/solicitação/ficha de projecto constantes do Anexo e parte integrante do presente contrato.


2.2 O 2º Outorgante se compromete a fornecer os serviços segundo as normas profissionais e deontológicas as mais exigentes.


3. Obrigações do 1º Outorgante


3.1 O 1º Outorgante pagará ao 2º Outorgante o montante de ________________ (__________________________________________________) correspondente a 80% do montante global do contrato pela prestação de serviço objecto deste contrato.


3.2 O pagamento será efectuado em xxxx prestações, como se segue:



1ª prestação de __________, com assinatura do contrato


2ª prestação de __________, apresentação do draft com os principais resultados                      


3ª prestação de _____________, apresentação e aprovação do relatório final


3.3 Os pagamentos feitos no âmbito deste número só serão efectuados após a confirmação do pagamento dos 50%, nos termos do número seguinte.


4. Obrigações do Beneficiário


4.1. O Beneficiário pagará ao 2º Outorgante o montante de _________________ (__________________________________________________) correspondente a 20% do montante global do contrato pela prestação de serviço objecto deste contrato.


4.2 O pagamento será efectuado em xxxx prestações, como se segue:



1ª prestação de __________, com assinatura do contrato


2ª prestação de __________, apresentação do draft com os 


principais resultados                      


3ª prestação de _____________, apresentação e aprovação do relatório final


4.3 O beneficiário ira colaborar no fornecimento de elementos para a determinação dos indicadores de controle e acompanhamento que versam, genericamente sobre, a produtividade, qualidade do produto, tempo de resposta, nova tecnologia, sistema de qualidade, pesquisa de mercado entre outros que a CAP achar pertinente. 


5. Imposições Fiscais


O 2º Outorgante será responsável pelo pagamento de todos os impostos que legalmente incidam sobre a remuneração a que tem direito por virtude do presente contrato.  


6.  Duração


A duração do Contrato é de _______ dias/meses, com início a  ________de _____________________, de 200___.


7. Seguimento


As partes reunir-se-ão, regularmente, por solicitação de cada uma das partes, sobre as matérias relacionadas com a implementação do presente Contrato, bem como outras matérias de interesse comum que tenham a ver com a execução das actividades (controle e acompanhamento) previstas no Projecto.


8. Suspensão do Contrato


1.1. Em caso de força maior susceptível de impedir o 2º Outorgante de, pontual ou temporariamente, respeitar as cláusulas contratuais, deverá ele, com antecedência nunca inferior a 7 (sete) dias, dar conhecimento do facto ao 1º Outorgante, que fará a sua apreciação e juízo sobre o invocado caso de força maior.


1.2. Em caso de força maior que, pela sua gravidade, impossibilite objectivamente aquela comunicação no prazo acima referido, fica o 2º Outorgante obrigado a ter que fazê-lo logo que cesse o impedimento.


9. Afectação dos recursos


Terminando o contrato, salvo se as partes decidam por uma alternativa diferente, quaisquer fundos remanescentes após o pagamento de todas as obrigações de dívidas pendentes previstas, incluindo quaisquer juros resultantes desses fundos e de outra propriedade do fornecedor, serão devolvidos à Câmara.


10. Rescisão


1. Havendo mútuo acordo, podem as partes, em qualquer momento, fazer cessar os efeitos deste contrato.


2. Se, injustificadamente, qualquer das partes rescindir o contrato, ficará obrigada a indemnizar a outra nos termos da legislação vigente.


11. Legislação Aplicável


O presente contrato fica sujeito às leis vigentes em Cabo Verde.


Feito na Praia, a _______de _________________ de 200__


Pela Câmara Municipal de Boa Vista


Pelo Beneficiário




Pelo Consultor


LISTA DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS


· Ficha de Projecto (anexo1)


· Projecto de assistência técnica, formação ou apoio às Associações e/ou Grupos, conforme Termo de Referência (ToR).


· Declaração de Finanças sobre a regularização da situação fiscal da empresa


· Declaração do INPS sobre a regularização da situação de previdência social


· Registo da Empresa


Termo de referência (ToR)


Objectivo do projecto


Actividades a serem realizados para atingir os objectivos; os prazos e custo das mesmas.


Impacto a nível dos postos de trabalho do projecto


Recursos a serem utilizados e fontes de financiamento


Os resultados esperados, quantificáveis nos planos económicos e social/orçamento previsional


A complementaridade dos objectivos do projecto em relação aos de outros projectos incluídos nos planos de operações 


A capacidade financeira e técnica do proponente para eventualmente contribuir na execução do projecto, garantir o resultado dos programas e assegurar a manutenção.


O grau de participação do pessoal/empresa proponente


Timing e duração do projecto


Serviços a serem prestados por alguma empresa, e a remuneração a ser paga;


Pré-condições para atingir os objectivos do ToR


Conclusão do projecto
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� Para as actividades de consultoria e assistência técnica deverá remeter os Termos de referência do empresa de consultoria /assistência e o CV do consultor.





 Floresvindo Barbosa, Consultor 
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