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Dimensão das PME´s

Mega empresas

(>1,000 tbl)

Empresas grandes

(251-1,000 tbl)

PME´s 

(11-250 tbl)

Micro empresas

(1-10 tbl)



PME´s são pilares do 

desenvolvimento económico

PME´s

criam emprego

contribuem para PIB

são fontes de inovação

geram receitas

fornecem serviços a 
grandes empresas
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PME´s e redução de pobreza

Setor das PME´s
Desenvolvimento 

Economico
Redução da 

pobreza

 80% da redução de pobreza é resultado do 
desenvolvimento economico

 O desenvolvimento económico colocou 500 milhões de 
pessoas acima da linha de pobreza desde 1980

(DFID Private Sector Development Strategy, 2008)



Mas… as PME´s precisam de 

várias coisas

Capacidade de gestão
 Devido a sua reduzida dimensão

Recursos financeiros para suportar serviços 
onerosos
 finanças, RH, juridico, formação

Know-how
 elas não sabem o que não sabem



Lacuna de conhecimento nas 

PME´s

SMEs gap in know-how
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PUM procura preencher a 

lacuna de conhecimento

SMEs' gap in know-how
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Acerca do PUM

uma organização sediada na Holanda
assessora PME´s no desenvolvimento dos 
negócios 
em 70 países países e mercados emergentes 
trabalhando com especialistas voluntários 
seniores com mais de 30 anos de experiencia 
profissional
operando no terreno 



Nossa fórmula

Voluntarios 
oferecem seu 
conhecimento

Empresários locais 
custeam a 
hospedagem

Governo holandes 
custea bilhetes de 
transporte aéreo



Sede em Haia

124 membros de uma equipa de voluntários
 coordenadores sectoriais (matching)

 coordenadores nacionais (aquisição)

44 membros de uma equipa permanente

268 representantes locais

3,294 especialistas seniores
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Nossa organização



Nossos clientes

80% são PME´s
Incapazes de suportar as despesas de 

consultoria
Com pelo menos 2 anos de atividade
> 50% locais e privados

20% são organizações de promoção 
empresarial

Câmaras de Comercio
Organizações de suporte empresarial
Promotores de ensino e formação 

profissional, ambiente, energia, 
infraestrutura 

Autoridades de regulação & e de 
facilitação do setor privado

SME's

supporting

organisations

PME´s

Organizações de 

promoção do SP



Nossos especialistas

mais de 30 anos de experiência profissional

empregados, reformados, ou que tenha vendido 
o próprio negocio

empresários, especialistas e/ou gestores

independente, sem motivos ulteriores

com rede relevante e ampla visão 

capacidade de improviso 

domínio de pelo menos uma língua estrangeira



Nossa expertise 

Total number of projects (2011): 2001



Impacto global

Totaal aantal projecten (2011): 2001



Resultados

Totaal aantal projecten (2011): 2001

Menor custo possível

Melhor posição no 
mercado

Questões ligadas a RH 
resolvidos 

Clientes satisfeitos!

Mais benefícios

Mais volume

Maior eficiência



Estrutura organizacional local

Representantes 
locais

AC & SD 

SA SV SN SL BV

AC – Adriano Cruz – adriano.cruz@becv.org

SD – Silene Delgado – silene.delgado@adei.cv



Fases do processo

(1) 

Diagnóstico

(2)

Ficha de 
projeto

(3)

Aplicação 
PUM

(4)

Assistência 
PUM

(5)

Fallow up



Niveis de competências

Entrevistas ► Técnicos ADEI/CCB

Visita à empresa/diagnóstico ► Técnicos 
ADEI/CCB

Elaboração de ficha de projeto ► Técnicos 
ADEI/CCB

Emissão de parecer ► Representantes locais 
PUM

Aplicação online ► Representantes locais PUM

Assistência PUM ► Experts PUM

Eventual assistência local (tradução, financeira, 
outros programas ADEI/CCB) ► Representantes 
locais PUM

Fallow up► Representantes locais PUM



Thank you for 
your attention!
WWW.PUM.NL

WWW.BECV.ORG

WWW.ADEI.CV

http://www.pum.nl/
http://www.becv.org/
http://www.adei.cv/

