INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS EMPREENDEDORES DO

PROGRAMA EMPREAMAR CABO VERDE
EMPREAMAR CV é um programa de empreendedorismo no sector do mar em Cabo
Verde. É financiado pela Agência Espanhola da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento (AECID) e com as comparticipações da Uni CV, INDP e CdM.

1 Objetivos Geral
O programa Empreamar CV visa dotar os formandos (empreendedores) dos conhecimentos
fundamentais para transformarem as suas ideias em negócio no âmbito marinho,
nomeadamente Economia Azul.

1.1 Objetivos especifico
Especificamente o Programa Empreamar Cabo Verde espera-se que os empreendedores
sejam capazes de:
•

Dominar os conceitos fundamentais do Empreendedorismo e Inovação;

•

Conhecer as oportunidades do negócio da Economia Azul, basadas no setor do mar;

•

Analisar a viabilidade de ideias de negócio;

•

Conceber o Plano de Negócio como um instrumento prático e fundamental de gestão de
informação empresarial;

•

Conhecer os conceitos fundamentais para dar os primeiros passos de inicio de uma
empresa.

2. Fases do programa Empreamar
O programa estrutura-se em três fases principias:

FASE I. Programa de Formação
O empreendimento e a empresa na economia azul. Da ideia de negocio a análise de
viabilidade da empresa proposta;

FASE II. Concurso de ideias de negocio relativas a Economia Azul
Apresentação de ideias de entre os formados na FASE I e seleção dos 6 candidatos que
entrarão na pré-incubadora;

FASE III. Pré-incubadora.
Assistência técnica aos pré-incubados para fazer o seu plano de negócio e tomar a decisão se
avança e põe em marcha o seu projeto (com viabilidade). Nesta fase só podem participar os
6 promotores de ideias vencedoras na fase II.

3. Condição geral de candidatura
À partida todas as pessoas com idade superior a 18 anos podem submeter a sua
candidatura ao programa EMPREAMAR CV para a fase I. Constituirão fatores
preferenciais para a seleção, candidatos que, preenchem os seguintes requisitos:
a) Escolaridade - Possuir habilitações literárias ou profissionais suficientes para
acompanhar a formação na pré incubadora;
b) Situação Laboral - Estar na condição de desemprego ou subemprego;
c) Morada - Residir nas zonas costeiras das ilhas e/ou pertencer às comunidades
piscatórias;
d) Motivação - Possuir ideias, projetos ou ter experiência em negócios, de preferência,
que de certa forma esteja ligado ao setor marítimo.
Mesmo preenchendo todos os requisitos, a admissão ao programa, fica condicionada ao
número de vagas a disponibilizar.

4. Perfil de saída dos pré incubados na Fase III
•

Os Empreendedores certificados no EMPREAMAR Cabo Verde, estarão habilitados
para:

•

Identificar novas oportunidades do de negócio no âmbito da Economia Azul dandolhe sentido sob a forma de um plano de negócio;

•

Elaborar projetos de negócios visando concretizar as oportunidades de negócio com
sucesso e equilíbrio;

•

Desenvolver competências individuais para lidar com a mudança e inovação;

•

Avaliar a viabilidade do seu projeto empresarial;

•

Aplicar as técnicas inovadoras de gestão de micro e pequenas empresas;

•

Usar de forma adequada as técnicas básicas de marketing e comunicação empresarial
adequadas ao mundo de negócio.

