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Frantz Tavares
✓ Mestre em Finanças e Banca

✓ Licenciado em Gestão de 
Empresas

✓ Empreendedor, consultor e 
gestor de empresas há 17 anos



Áreas de atuação

GESTÃO INVESTIMENTOS E 
FINANCIAMENTO

ESTUDOS DE MERCADO



Referências



Onde estamos

www.inove.cv

info@inove.cv

+238 996 63 96

S. Maria

Sal-Rei

Praia

Assomada



ECOSSISTEMA
Progarante SA



Ecosistema de financiamento das empresas

Capital 
próprio

Capital 
alheio

Fontes de 
financiamento

Poupancas & 
Donativos

Produtos de 
financiamento 
regulados

Sistemas de apoio 
do Estado

Investidores 
institucionais 

&

Nao institucionais



Ecosistema de financiamento das empresas

Capital próprio (CP)

• Poupança, Donativos e 
Herança

• Reinvestimento de lucros

• Mercado de capitais

Capital alheio (CA)

• Bancário

• Micro-finanças

• Mercado de capitais

• Comercial (fornecedores)

• Estado



Ecosistema de financiamento das empresas

Startup

Expansão

Consolidação

Combinação das duas 
fontes

CP

CA

CA

CP

CA mais acessível: 
- Há track record,
- Modelo de negócio 

comprovado, 
- Há ativos tangíveis e 

intangíveis
- CA torna-se mais 

acessível

CP mais acessível: 
- NÃO HÁ track record,
- NÃO HÁ Modelo de negócio 

comprovado, 
- REDUZIDOS ativos tangíveis 

e intangíveis
- DISPONIVEL Poupanças, 

donativos, heranças, 
competências técnicas dos 
promotores



CP - Poupança, Donativos e Herança

Na realização do capital 
social ou seu reforço 
através de entrada de 
dinheiro ou bens.
Family, friends and fools 
(FF&F)



Capital Alheio - Bancário

Investimento
Renda

Leasing

Crédito imobiliário

Tesouraria
Conta Corrente Caucionada (CCC)

Descoberto bancário

Factoring

Comércio externo



Bancário –
suporte do 
Estado

Para colmatar as lacunas ao 
nível do financiamento do 
tecido empresarial local e 
facilitar apoios financeiros a 
projetos que contribuam 
para o reforço da 
capacidade empresarial ,no 
âmbito do Protocolo de 
Ecossistema de 
Financiamento à Economia 
criaram-se 8 (oito) linhas de 
financiamento:



Bancário –
suporte do 

Estado

Condições gerais



Capital Alheio 
- Comercial

- Objeto

Consiste na concessão de prazos de 
pagamento, sem custos associados e com 
limite/plafond estabelecido. 

- Prazo

Em CV, tipicamente até 60 dias.  

- Garantias

Idoneidade do devedor

- Oferta

Fornecedores



Fatores de 
escolha

• Adequação do produto de financiamento
às necessidades da empresa em termos da 
sua natureza, maturidade (prazo), situação 
económica e financeira da empresa

• Rapidez e burocracia do processo

• Custos (taxa de juro, custos associados –
taxa de juro, comissão, penalização por 
antecipação, … remuneração 
garantida/dividendos fixos ou preço de 
recompra, … exigências de reporte, 
divulgação de informação financeira

• Garantias – custos de oportunidade 
(cativação de valores, hipoteca de imóveis 



• Frantz Tavares

• CEO

• INOVE Consultores Empresariais

• +238 996 63 96 / frantz.tavares@inove.cv


