
 

 

Enquadramento 

O empreendedorismo, vem assumindo á cada dia um papel de extrema 

importância para o desenvolvimento sustentável em qualquer sociedade, alem 

de promover a criação de riqueza, satisfação pessoal, criação de posto de 

trabalhos, também contribui de forma significativamente para o desenvolvimento 

sustentável de quer país, ou comunidade. 

No que se refere a Ilha da Boa Vista mais precisamente o empreendedorismo 

deve ser encarada de forma seria, com políticas assertivas, para que a 

população seja cada vez mais empreendedora e consequentemente contribuir 

para o desenvolvimento da ilha. 

Ciente do seu papel no que se refere ao empreendedorismo, a Câmara Municipal 

da Boa Vista, vem através desta lançar os Concurso: 

1. Jovem Empreendedor – Destinado a empreendedores que queiram 

expandir os seus negócios. 

2. Ideias Empreendedora- Destinado a pessoa que estão na faze de 

criação/implementação. 

Artigo 1º 

 (objetivos) 

 

São objetivos do Concurso: 

 Promover e dinamizar o empreendedorismo e a inovação  

 Fomentar o desenvolvimento de ideias inovadoras e geradoras de novas 

empresas com elevado potencial de sucesso; 

 Incentivar a competitividade do micro, pequenas e médias empresas 

através de elementos inovadores. 

 Engajamento de parcerias estratégias, incentivando a criação de novos 

negócios e melhorando o ambiente de negócios. 

 

Artigo 2º 

(Destinatários) 

 



 

 

1. Poderão candidatar-se aos Prémios Jovem Empreendedor e Ideia 

Empreendedora, todos os jovens cabo-verdianos com idade 

compreendida entre os 18 e 40 anos, promotores de projetos de 

criação ou expansão de empresas com características inovadoras 

e exequíveis. Está excluída a participação no Prémio do Jovem 

Empreendedor e Ideia.  

2. Os interessados podem fazer a candidatura de forma individual ou 

em grupo de no máximo até quatro pessoas. 

 

Artigo 3º 

(Elegibilidade)  

Poderão candidatar-se aos Prémios, todos Empreendedores/jovens 

/empresários nacionais que pretendem investir na ilha, promotores de 

ideias de criação de empresas com características inovadoras e 

exequíveis, ou de expação de uma empresa existente. Tendo em conta 

as oportunidades/necessidades do lacais.  

Está excluída da participação dos Prémios pessoas pertencentes aos 

quadros de pessoal e cargos dirigentes das Instituições promotoras, 

assim como projectos que já beneficiaram de outros prémios. 

 

Artigo 4º 

(Condições de participação/ Formalização de candidatura) 

 

Os participantes deverão apresentar os seus projetos, devidamente 

estruturada e fundamentada, através do preenchimento de uma ficha de 

candidatura disponibilizada, no fronte office da Câmara Municipal. 

 

Para formalização das candidaturas, serão necessários os seguintes 

documentos:  

 Curriculum dos Promotores 

 Ficha de candidatura devidamente preenchida (Disponibilizada, 

pela CMBV) e/ou Plano de Negócio; 

 Fotocópia de Bilhete de Identidade ou Passaporte; 



 

 

 Faturas Pró-forma; 

 

 Os documentos devem ser apresentados em formato papel A4, sendo 

um original mais uma cópia e um exemplar no formato eletrónico que 

deverá ser enviado para os seguintes e-mail: 

helder.mendes@cmbv.gov.cv;noesio.pinto@cmbv.gov.cv 

Artigo 5º 

(Processo de seleção/Avaliação das candidaturas) 

O processo de avaliação será feita mediante os critérios definidos pela promotora 

do projeto. O Júri será composto por 5 pessoas ligadas ao empreendedorismo, 

sendo que 2 serão da Câmara Municipal da Boa Vista 

 

Critérios de Avaliação 

 

 

Artigo 6º 

(Prémios) 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO PONTUAÇÃO 

Projeto 40  

Devidamente explicada e amadurecida 10 (0-10) 

Inovadora face ao mercado-alvo 10 (0-10) 

Ideia adaptada a experiência e / ou competências técnicas do 

(s) proponente (s) 

10 (0-10) 

Exequibilidade 10 (0-10) 

Mercado 40  

Mercado (s) - alvo e segmento de negócio claramente 

definidos 

10 (0-10) 

Adequação da ideia às necessidades/oportunidades do (s) 

local 

10 (0-10) 

Ideia enquadrada nas áreas estratégicas de desenvolvimento 

local/nacional 

10 (0-10) 

Diferencial competitivo 10 (0-10) 

Proponente ou Equipa 20  

Evidências de competências empreendedoras 10 (0-10) 

Grau de motivação para implementação do negócio 5 (0-5) 

Clara perceção dos desafios na implementação do negócio 5 (0-5) 



 

 

Para Jovem Empreendedor será entregue um prémio no valor de 100.000$00 

(cem mil escudos). O valor será pago em equipamentos 

Ideias Empreendedora será entregue um prémio no valor de 50.000$00 

(cinquenta mil escudos), em que o valor também será entregue em 

equipamentos. 

 

Artigo 7º 

(Divulgação dos resultados) 

 

A divulgação dos resultados será efectuada nos canais de comunicação 

da CMBV e dos parceiros do projeto. 

A CMBv reserva-se no direito de divulgar o projeto vencedor em cerimónia 

pública, denominada e na comunicação social. 

 

 

 

Artigo 8º 

(Prazo de candidatura) 

Os candidatos deverão entregar os projetos até o dia 25 de Setembro de 

2017. 

A não entrega do processo na data estipulado, ou em falta de documentos 

fará com que seja automaticamente eliminado. 

 

 

 

 

 


