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BACKGROUND  
 
Cabo Verde, apesar da sua reduzida geografia física apresenta características de uma vasta geografia económica 
e cultural, justificada pela sua densa população na Diáspora presente em todos os continentes, uma numerosa 
população universitária presente nas diferentes universidades em todo o mundo, pela sua cultura marcante e 
influente junto de numerosas sociedades ou ainda pela sua presença no seio de relevantes sociedades das 
Nações, bem como pela sua integração em importantes acordos económicos regionais e internacionais. 
 

Com o acelerado desenvolvimento científico e tecnológico, transformando a economia marítima numa economia 
baseada no conhecimento, geradora de produtos e serviços de elevado valor acrescentado, e num contexto 
mundial em que essa economia assume importância crescente no palco do concerto das Nações, o potencial 
económico e geoestratégico de Cabo Verde assume, por isso, especial relevância. Com a tomada de consciência 
crescente do real poder e eficácia da economia digital, permitindo às Nações, aos Estados, aos operadores 
económicos e aos cidadãos, em geral, acederem e operarem em qualquer mercado moderno e próspero, faz das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, um pilar estratégico comum a todas as nações e transversal a todas 
as sociedades modernas e Cabo Verde quer individualmente quer colectivamente no contexto da CEDEAO tem 
vindo a assumi-las como instrumento maior de alavancagem ao seu processo de desenvolvimento, integração 
regional e expansão nos mercados.  
 

O comércio electrónico no mundo vem apresentando resultados impressionantes nos últimos anos. Em 2015, o 
sector movimentou quase US$ 1 trilião, com previsão de expansão para US$ 1,5 trilião até 2018, ao mesmo tempo 
criando milhões de postos de trabalho. Nesta perspectiva, e mesmo numa abordagem clássica dos mercados, 
Cabo Verde encontra na digitalização da sua economia um instrumento virtuoso e poderoso quer para alicerçar os 
pilares da sua integração regional quer para se posicionar no mercado global. 
 

Nas últimas décadas, a Internet alterou profundamente a forma de se fazer negócios, de se trabalhar, de se 
comunicar, de se consumir, em fim, de se viver.  No contexto desta nova realidade conceitos como a Economia 
Digital, Cloud Computing, Wireless, Big Data, Mobile Computing, Realidade Virtual, Immersive, Virtual, E-mail ou 
Wereables fazem parte dos nossos vocábulos quotidianos fundindo culturas e paradigmas das sociedades 
contemporâneas.  A economia digital modelou, assim, definitivamente a forma de se fazer negócios nas empresas 
gerando novos empreendedores e inovadores serviços aos clientes independentemente da sua localização 
geográfica.  Esta nova forma e modelo de negócios envolve anualmente financiamentos ultrapassando 
consideravelmente uma centena de biliões de dólares envolvendo o ecossistema das START-UPs em todos os 
continentes.  
 

Os bons profissionais do sector do e-Commerce são escassos e onerosos. A CEDEAO está determinada na 
promoção e criação das condições necessárias e suficientes à digitalização da economia regional como factor de 
integração regional e o Governo de Cabo Verde institui o Programa START-UP Jovem visando promover 
e potenciar o empreendedorismo jovem. É neste contexto, enquadrada numa parceria entre a TECHNOPOLYS 
e a ACAISA, com o patrocínio e honroso co-financiamento do QIR Cabo Verde que se irá realizar no período de 22 
a 26 de Janeiro de 2018, na cidade da Praia, uma acção de especialização em e-Commerce destinada a dotar os 
jovens empreendedores de capacidade de gestão das operações de Comércio Electrónico e domínio técnico das 
funcionalidades das lojas online, visando inseri-los no mercado de trabalho no sector do e-Commerce, podendo 
assim gerir os seus próprios negócios quer em Cabo Verde quer em todo o espaço da CEDEAO. 
 

Nesta acção de Especialização em e-Commerce serão fornecidos aos participantes “Ferramentas” e “Conceitos 
Metodológicos” para os permitir adquirir meios e alicerces fundamentais, posicionando-os num mundo hibrido, 
entre o Físico e o Digital.  Serão apresentados casos reais de empresas e empreendedores que redefiniram 
modelos de negócio e cadeias de valores, transformando produtos em serviços digitais, gerando assim valor 
acrescentado à economia local, nacional, regional e global. Conceitos básicos relacionados com Técnicas e 
Processos de Negociação e Relações Empresarias, exercícios práticos relacionados com a concepção do “Plano 
do dia seguinte” bem como apresentações dos Planos do dia seguinte de cada grupo e identificação fazem parte 
das actividades a desenvolver durante a formação. 
 

Com vista a socialização dos participantes, em que os operadores económicos em geral poderão participar, com os 
meios e instrumentos de desenvolvimento de negócios no mercado estratégico da CEDEAO, a tarde do último dia 
do evento, 26 de Janeiro, é reservada a duas conferências: uma subordinada ao tema o "Financiamento do Sector 
Privado no Espaço da CEDEAO como Instrumento de Integração Regional" e a segunda subordinada ao tema a 
"Elegibilidade de Projectos e Condições de Acesso aos Instrumentos de Garantias ao Financiamento de Projectos 
Privados no Espaço da CEDEAO“. 



 

 

O curso de especialização Executiva em e-Commerce destina-se a dotar os jovens 

empreendedores de capacidade e domínio técnico das funcionalidades das lojas 

online, visando inseri-los no mercado de trabalho no sector do e-Commerce, 

podendo assim gerir os seus próprios negócios. 

No final os participantes estarão aptos a exercer: 

■ Administração de negócio online; 

■ Planeamento de marketing digital, empreender e desenvolver negócios bem 

sucedidos na internet; 

■ Gestão de clientes e vendas online; 

■ Gestão de fornecedores de produtos e serviços. 

 

Objectivos: 

 
 
■ Profissionais de qualquer campo de 
actividade que desejem desenvolver 
negócios no sector do Comércio 
Electrónico, adquirindo conhecimentos e 
capacidades de forma integrada no 
domínio do e-Business e e-Commerce; 
■ Responsáveis por canais digitais; 
■ Profissionais que desejem desenvolver 
ou consolidar as suas carreiras no sector 
da economia digital; 
■ Técnicos de Marketing; 
■ Empreendedores e gestores de negócio; 
■ Consultores de negócio. 

 

■ KIT completo para a operacionalização do 

negócio online; 

■ Ensino presencial em sistema real, com 

avaliação contínuo; 

■ Suporte documental. 

 

■ No final da formação cada formando 

terá à sua disposição uma plataforma 

web de e-Commerce para exercer o seu 

negócio com garantia de manutenção e 

inovação tecnológica permanente; 
 

■ Cada formando que decida orientar a 

sua actividade para o negócio online 

beneficiará de suporte técnico, 

tecnológico e comercial permanente; 
 

■ Cada nova empresa emergente desta 

formação fará parte de uma rede de 

economia digital, beneficiando de suporte 

permanente na gestão do seu negócio; 
 

■Os formandos que decidirem dedicar-se 

ao negócio de e-Commerce integrarão 

uma missão comercial de uma semana à 

Europa, em Abril de 2018, designada 

«Meeting de Oportunidades», em que os 

formandos participam em encontros B2B 

com empresas do sector do e-Commerce, 

para estabelecer parcerias comerciais, 

encontros com fornecedores e potenciais 

importadores de produtos africanos, 

participando, ainda, num programa de 

especialização complementar em e-

Commerce com a ,duração de 3 dias, 

visando a consolidação da formação 

adquirida em Cabo Verde. 

■ Duração:  36 horas. 
■ Horário: 
8h30  - 12h30 
14h00  - 19h00 

Em parceria com: 

 
  INTRODUÇÃO 
■ O mercado da CEDEAO e as potencialidades  das trocas comercias intra-
regionais; 
■ As infra-estruturas tecnológicas na operacionalização do e-Commerce no 
mercado da CEDEAO; 
■ A fiscalidade na CEDEAO e o seu impacto no negócio do e-Commerce; 
■ As lojas online, canais de venda, as ferramentas e diferentes funcionalidades do 
sistema do e-Commerce. 
 

OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO COMÉRCIO ELECTRÓNICO 
► Introdução ao e-Commerce: 
■ O essencial do e-Commerce 
■ Os diferentes tipos de e-Commerce 
■ Diferenças entre e-Business e e-Commerce 
■ Os benefícios das vendas online 
■ Análise de negócios online a nível regional e internacional 
■ Estudo de casos 
► Plano de negócios para e-Commerce: 
■ Modelos empresariais no e-Commerce 
■ Aspectos legais do e-Commerce 
■ Meios de pagamento e segurança nas transacções 
► Logística para comércio electrónico: 
■ Gestão de stocks e do inventário 
■ Gestão da logística de distribuição e o impacto no e-Commerce 
► E-Commerce: a implementação da estratégia: 
■ Estrutura de uma plataforma de e-Commerce 
■ Composição do layout de uma loja online 
■ Merchandising online 
■ A importância do teste A / B 
► Plano de marketing digital: 
■ Geração de tráfego qualificado para plataformas de e-Commerce: SEO, SEA, 
redes sociais, marketing por e-mail, marketing 
■ Automação 
■ Produção de conteúdo 
■ E-Commerce social 
■ E-Commerce móvel 
► O e-Commerce e os Sistemas de Informação: 
■ Ferramentas e potencialidades 
■ Escolha da melhor plataforma para cada negócio 
■ Arquitectura da Informação 
■ Gestão do catálogo de produtos 
► Optimização e gestão dos clientes do e-Commerce: 
■ Princípios fundamentais de atendimento no e-Commerce 
■ Melhores práticas em cadeias de atendimento ao cliente 
■ Apoio ao Cliente 
■ CRM Digital 
► Sistemas de pagamento online na região da África Ocidental: 
■ Sistemas de pagamento online na África Ocidental 
■ O sistema de pagamento online e os sistemas de fidelização de clientes 
■ Gestão de pagamentos no e-Commerce 
■ Segurança digital 
►Reporting e Business Intelligence: 
■ Web Analytics 
■ Vendas e conversão 
►Técnicas e Processos de Negociação e Relações Empresariais. 
        

Destinatários / Requisitos 

Recursos: 

Observações: 

Conteúdo programático: 
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22-26 de Janeiro 2018 
Anfiteatro Hotel Praiamar 

Praia – Cabo Verde 
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Esta iniciativa é co-

financiado pelo QIR 

Cabo Verde 


