PROTOCOL0 DE COLABORACAO ENTRE
A AG~NCIAPARA 0 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E INOVACAO
E
A SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO TUR~STICO DAS ILHAS DE BOA

VISTA E MA10

CONSIDERANDO QUE:
A Aggncia para o Desenvolvimento Empresarial e lnova~%o(ADEI) 6, nos
termos dos respectivos estatutos, a entidade responsavel pela promoG8o da
competitividade e o desenvolvimento das micro, pequenas e medias empresas,
em todos os aspectos relevantes e em consonincia corn as politicas do
Governo, trabalhando em estreita liga@o com os parceiros nacionais e
internacionais ligados ao sector;
No Bmbito da promoGBo das iniciativas empresariais compete a ADEI,
nomeadamente, a prornoGBo da inova~Boe o desenvolvimento da capacidade
empresarial nacional e a melhor utiliza~%o
da capacidade produtiva instalada
no quadro da politica de desenvolvimento dos sectores da indlistria, comercio,
agricultura, turismo e s e ~ i ~ odefinida
s,
pelo Governo, visando particularmente
a melhoria do ambiente de negbcios;
A Sociedade de Desenvolvimento Turistico das llhas de Boa Vista e Maio
(SDTIBM) 8, por sua vez, uma entidade de capitais pliblicos criada
especificamente para promover o desenvolvimento turistico das ilhas da Boa
Vista e do Maio, tendo por objecto, designadamente, a prdtica de actos de
planeamento, gestiio e fiscaliza~iiodas zonas turisticas especiais das citadas
ilhas;
A SDTIBM tem o firme prop6sito de promover a integrago socio-economics
dos residentes da Boa Vista e Maio no process0 de desenvolvimento turistico,
tendo para o efeito criado o Fundo Economico e Social da Boa Vista e Maio
(FESBEM);

Ao abrigo da lei, foi conferido a SDTIBM um conjunto de atribuigbes no que
tange a analise e aprova$io de projectos de investimento turistico nas duas
referidas ilhas;
Tanto a ADEl como a SDTIBM estSio interessadas em estabelecer uma estreita
colabora@o entre si, de forma a favorecer as articulag6es necessarias e
atempadas no interesse do desenvolvimento turistico de Cabo Verde e em
particular das ilhas de Boa Vista e do Maio;
Assim sendo, entre
A Agbncia para o Desenvolvimento Empresarial e l n o v a ~ i o ,AgCncia
Publica, criada sob resolu@o do Conselho de Ministros no 1312009, com o NIF
no 361356153, representada neste acto pelo Presidente do Conselho Directivo,
Dr. Frantz Tavares, adiante designada por ADEl

A SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO DAS ILHAS DE BOA
VISTA E MAIO, SA, sociedade comercial de direito privado cabo-verdiano, com
sede em Sal Rei, ilha da Boa Vista, matriculada na Conse~atoriados Registos
do Sal sob o n.O 1111106103/13, com o NIF 252300343, representada neste
acto pelos seus Adrninistradores, Dr. Jose Manuel C a ~ a l h oe Eng. Alexandre
Monteiro exercendo as fungbes de Administradores Executivos, adiante
designada por SDTIBM,
celebrado e mutuamente aceite o presente Protocolo de Parceria,
abreviadamente Protocolo, nos termos das cl~usulasseguintes e de que os
considerandos precedentes fazem parte integrante:
Clausula Primeira
(Objecto)

0 presente Protocolo tem por object0 estabelecer as bases de colabora$io
entre a ADEl e a SDTIBM, tendo em vista as i n t e ~ e n ~ b e
des cada uma das
partes signatarias no timbito da promogao de pequenos e medios
investimentos nas llhas da Boa Vista e Maio.
ClAusula Segunda
(Principios basicos de colabora@o)
A ADEl e a SDTIBM, para efeitos da aplica@o do presente Protocolo, fixam os
seguintes principios basicos de colaboraq%o:

a) Actuapo concertada, nomeadamente em materia de levantamento das
oportunidades de negbcios resultantes do crescimento turistico nas ilhas
da Boa Vista e Maio;
b) Acompanhamento da execuGao de medidas aprovadas pelas partes,
atraves de reunides e discussdes periodicas;
c) Criago de comissdes que se revelem necesshrias a consecupo dos
objectivos do presente Protocolo;
CYusula Terceira
(Compromisso das Partes)
1. As partes signat&rias, no quadro da aplicago do presente Protocolo
comprometem-se, entre si, a:
a) Partilhar informa~des de interesse para as intewen~des que
directamente lhes digam respeito;
b) Criar um sistema integrado de comunica~Bopermanente entre as
duas instituifles visando a identifica~ao,avaliaq80, comunica@io
e
seguimentos dos constrangimentos vivenciados pelos operadores
ewnbmicos;

c) Criar e manter um gabinete de apoio ao empreendedor;
d) Promover a realizaG8o de estudos ou concertaG2o para identificar
ideias de projecto, bem como no seu desenvolvimento;
e) Colaborar no atendimento aos micro, pequenos e medios
investidores;

f) Promover a criagilo e organizaqao das associagdes de agricultores,
pecuarios, incentivando o cooperativismo nessas areas, visando a
dinamizagao de projectos empresariais de actividades de apoio ao
turismo;
g) Assegurar a confidencialidade, seguranGa e o bom uso das
informafles tratadas no ambit0 deste Protocolo;
h) Nomear um ponto focal perrnanente para a operacionalizagiio do
presente Protocolo.
2. A ADEl compromete-se, em especial, a:
a) Colaborar na formagio do staff e tecnicos que vierem a ser
disponibilizados para o atendimento dos micro, pequenos e medios
investidores que procurem apoio do FESBEM ;

b) Financiar ou co-financiar os estudos de viabilidade tecnica, comercial
e financeira de micro, pequenos e medios projectos na Boa Vista e
Maio;
c) Prestar informa~dese estudos de que dispuser e que interessem A
0rienta@0 dos pequenos e medios investidores na Boa Vista e Maio;

d) Ajudar na procura de fontes alternativas de co-financiamento dos
projectos que n%o possam ser satisfatoriamente apoiados pelo
FESBEM;
e) Promover e co-financiar a formaqao de consultores na Boa Vista e
Maio.
3. A SDTIBM compromete-se, em especial, a:
a) Engajar-se, atraves do FESBEM, com meios financeiros necessaries
ao co-financiamento dos projectos elegiveis e viaveis;
b) Disponibilizar os dados relativos a programas de implementaqao dos
planos de desenvolvimento turistico das ilhas da Boa Vista e do
Maio;
c) Disponibilizar os dados relativos ao desenvolvimento turistico das
ilhas da Boa Vista e Maio, nomeadamente, os dados relativos aos
investimentos turisticos aprovados;
d) lnformar a ADEl sobre os grandes projectos e sobre as
oportunidades de investimento na Boa Vista e Maio.
Clausula Quarta
(Alteraqdes ao Protocolo)

1. Durante o period0 de vig&ncia as partes poderso acordar em alterar o
presente Protocolo.
2. As alteraqdes que venham a ter lugar dever%oser reduzidas a escrito e o
respectivo documento constituira um anexo ao presente Protocolo, dele
fazendo parte integrante.

Clausula Quinta
(Duraq%oe denuncia)
0 presente Protocolo tem a duraq%ode dois anos, automaticamente renovavel
por iguais periodos, podendo cessar a todo tempo por acordo entre as duas
partes ou mediante a denljncia de uma delas, com a antecedgncia minima de
60 dias.
Clausula Sexta
(Duvidas e lacunas)
Quaisquer duvidas ou lacunas decorrentes da interpretaqao deste Protocolo
ser%o sempre resolvidas por acordo entre a ADEl e a SDTIBM, em dialogo
construtivo, tendo em vista as soluqdes que melhor respondam ao objectivo
preconizado pelas partes signatarias.
Clausula Setima
(Entrada em vigor)

0 presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura.
Celebrado na cidade de Sal Rei, aos 19 dias de Marqo. de 2012, em duas vias,
de igual valor, uma para cada Parte signataria do presente Protocolo.

Pel' ADEl

Pel' A SDTIBM

Dr. ~rantziavares
(Pdte. do Conselho Directivo)

(Administrador Executivo)

