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Intervenção do Embaixador Jeff Daigle por Ocasião do Lançamento do 
Fundo Pro Impacto 

 
Auditório do Banco de Cabo Verde 

5 de dezembro de 2022 
 

 

Sua Excelência Vice Primeiro-Ministro, 

Senhor Governador do Banco Central, 

Senhora Representante do Banco Mundial, 

Senhor Presidente da Pro-Capital, 

Representantes da Injaro Investments Limited e 

 da Investment Capital Partners, 

Representantes da USAID e do West Africa  

 Trade and Investment Hub,  

 

Senhoras e senhores, 

 

Todo o protocolo observado 

 

É com grande honra que me junto a vocês para o 

lançamento do Fundo Pro Impacto.  Em nome 

do governo dos Estados Unidos, estou muito 

orgulhoso do nosso coinvestimento direto de um 

milhão de dólares da USAID e do nosso apoio 

indireto - como o maior acionista do Banco 
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Mundial.  Estes tornaram possível o 

estabelecimento deste fundo de investimento de 

capital privado, o primeiro do tipo em Cabo 

Verde.  Com uma dimensão mínima de dez 

milhões de dólares, o Pro Impacto fornecerá o 

necessário acesso ao capital para as pequenas e 

médias empresas em sectores económicos chave.  

Isso promoverá a recuperação dos efeitos 

prolongados da pandemia bem como o 

crescimento económico para o futuro, liderado 

pelo setor privado. 

     

Incentivar a expansão das relações comerciais 

entre os Estados Unidos e Cabo Verde é uma das 

principais prioridades da Embaixada dos EUA. 

E, fico feliz em dizer que o número de empresas 

norte-americanas que demonstram interesse em 

investir e fazer negócios em Cabo Verde está a 

aumentar.  De facto, de acordo com dados do 

Banco de Cabo Verde, os Estados Unidos 

ascenderam à terceira maior fonte de 

investimento direto estrangeiro em Cabo Verde 

em 2021. 
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Enquanto isso, a nossa embaixada tem apoiado o 

desenvolvimento de negócios cabo-verdianos 

aqui no arquipélago, por exemplo, através do 

envolvimento de mulheres empresárias e através 

de sessões de informação sobre as disposições 

da Lei de Oportunidades e Crescimento em 

África (AGOA) para exportação para os Estados 

Unidos. 

 

A criação do fundo de impacto que estamos a 

lançar hoje promete energizar ainda mais as 

empresas cabo-verdianas e ajudar o país a 

aproveitar todo o potencial do setor privado para 

criar empregos e prosperidade durante vários 

anos.  Esta transformação já está a começar, uma 

vez que o processo para se qualificarem ao apoio 

do Fundo Pro Impacto irá deixar as empresas 

bem posicionadas para beneficiarem de 

investimentos de outras fontes. 

 

Enquadrado num programa mais amplo de 

coinvestimento no valor de dois milhões e 

trezentos mil dólares da USAID, para ajudar as 

empresas cabo-verdianas a enfrentar a 
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pandemia, o Pro Impacto é um ótimo exemplo 

de colaboração público-privada Estados Unidos 

- Cabo Verde. 

 

Gostaria de expressar o meu apreço ao governo 

de Cabo Verde e em particular à Pro-Capital 

pelos meses de trabalho árduo com a USAID e o 

seu Centro de Comércio e Investimento na 

África Ocidental, ao beneficiário da subvenção 

Injaro Investments, ao gestor de fundos 

Investment Capital Partners e ao Banco Mundial 

por concretizarem este fundo importante e 

inovador. 

 

Obrigado a todos! 
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Remarks by Ambassador Jeff Daigle 
Pro Impacto Fund Launch Event 

Auditorium of the Bank of Cabo Verde 
December 5, 2022 

 
 
 
His Excellency Vice Prime Minister  
Madam Resident Representative of the World Bank in Cabo Verde 
Representatives of Injaro Investments Limited and of Investment Capital 
Partners 
(optional) 
Governor of the Central Bank 
President of Pro-Capital 
Representatives of the USAID and of the West Africa Trade and Investment 
Hub  
 
Ladies and Gentlemen 
 
All protocols observed 
 
It is with great honor that I join you for the launch of the Pro Impacto Fund.  
On behalf of the United States government, I am very proud of USAID’s 
direct co-investment of US$1 million and of our indirect support as the 
World Bank’s largest shareholder.  These have made possible the 
establishment of this private equity investment fund, the first of its kind in 
Cabo Verde.  With a minimum target size of $10 million, Pro Impacto will 
provide needed access to capital to SMEs in key economic sectors.  That 
will promote recovery from the lingering effects of the pandemic and private 
sector-led economic growth for the future.   
 
Encouraging expansion of commercial relations between the United States 
and Cabo Verde is a top priority for the U.S. Embassy.  And I am happy to 
say that the number of U.S. companies showing interest in investing and 
doing business in Cabo Verde is increasing.  In fact, according to Bank of 
Cabo Verde figures, the United States rose to the third largest source of 
foreign direct investment in Cabo Verde in 2021. 
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At the same time, our embassy has supported development of Cabo Verdean 
business here in the archipelago, for example through engagement of women 
entrepreneurs and targeted information sessions on Africa Growth and 
Opportunity Act (AGOA) provisions for export to the United States. 
 
The creation of the impact fund we are launching today promises to further 
energize Cabo Verdean enterprise and help the country harness the full 
potential of the private sector to create jobs and prosperity for many years to 
come.  This transformation is already beginning, as the procedural steps to 
qualify for support from the Pro Impacto Fund will render companies well 
positioned to benefit from investments from other sources. 
 
As a part of a broader US$2.3 million USAID co-investment program to 
help Cabo Verdean businesses weather the pandemic, Pro Impacto is a great 
example of U.S.-Cabo Verde public-private collaboration.  I would like to 
express my appreciation to the government of Cabo Verde and in particular 
Pro-Capital for your months of hard work with USAID and its West Africa 
Trade and Investment Hub, grant recipient Injaro Investments, fund manager 
Investment Capital Partners, and the World Bank to bring this important and 
innovative fund to fruition.   
 
Thank you all! 


