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TERMOS DE REFERÊNCIA  

ANALISTA DE RISCOS 

 

 

Introdução 

 

O Governo de Cabo Verde negociou com a Associação Internacional para 

Desenvolvimento (IDA) do Grupo Banco Mundial o financiamento do projeto Acesso ao 

Financiamento das Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME´s), no montante total 

de US$ 15,000,000 (quinze milhões de dólares americanos).  

 

O Acordo enquadra-se nos esforços do Governo para a mobilização e implementação 

de instrumentos financeiros que visam colmatar as falhas do mercado no que diz 

respeito às necessidades de financiamento das MPME´s.  

 

O Governo de Cabo Verde pretende aplicar parte do valor do referido crédito para a 

implementação da Pro –Garante – Sociedade de Garantia Parcial de Crédito S.A. 

 

A Pro –Garante – Sociedade de Garantia Parcial de Crédito S.A, é uma Instituição 

Financeira constituída por capital exclusivamente público, sob a forma de Sociedade 

Anónima, estando sujeita a supervisão do Banco de Cabo Verde. 

Trata-se de um Sistema de Garantia Parcial de Crédito, que está garantindo créditos 

emitidos pelas Instituições Financeiras Parceiras (IFP) e destinados a MPME’s que 

revelem escassez de garantias ou ativos para aceder ao financiamento.  

Por conseguinte, os beneficiários das facilidades de Garantia serão empresas formais 

MPMEs (com personalidade jurídica) com negócios viáveis e com capacidade de 

reembolso a ser avaliada por um banco parceiro, não devendo estar envolvidas em 

atividades proibidas em termos de gestão ambiental e social. 

Tem por objetivo geral facilitar o acesso ao financiamento das Micro, Pequenas, e 

Médias Empresas (MPME) Cabo-Verdianas, através da concessão de garantias, de 

maneira a promover a expansão deste sector empresarial impulsionando o 

desenvolvimento sustentável da economia nacional.  

Assim, no âmbito desses programas pretende-se recrutar um (a) Analista de Riscos 

para o ótimo desenvolvimento dos processos, de gestão em geral e gestão de riscos 

em particular, da Pro-Garante. 
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Função 

 

O (A) Analista de Riscos exercerá as suas funções sob supervisão do Administrador 

Executivo da Pro-Garante, compilando e analisando toda a informação associada aos 

riscos de crédito garantidos pela Progarante, bem como os riscos de investimento, 

liquidez e operacional, no âmbito das políticas e procedimentos da instituição, os 

regulamentos do Banco Central de Cabo Verde e os regulamentos legais. Também, 

deve executar a implementação de um sistema estruturado, eficiente e eficaz de 

gestão de riscos. 

 

Principais funções e responsabilidades: 

 

 Participar dos processos de emissão, monitoramento, pagamento de garantias 

cobradas pelas instituições financeiras e recuperação de garantias pagas às 

instituições financeiras;  

 Monitorar e avaliar em campo os riscos de crédito das instituições financeiras 

com as quais ele possui contrato;  

 Monitorar o investimento, liquidez e riscos operacionais da Pro-Garante; 

 Sistematizar informações sobre riscos e propor redesenhos às políticas e 

processos de gerenciamento de riscos; 

 Preparar e analisar relatórios com base nas áreas descritas. 

 

Requisitos necessários: 

 

O (A) candidato (a) deverá possuir: 

 

 Nacionalidade cabo-verdiana; 

 Licenciatura em Economia e / ou áreas financeiras afins. 

 O mestrado será uma mais valia.  

 Experiência, mínima, de pelo menos 2 anos em instituições financeiras ou afins. 

 Bons conhecimento da Estatística; 

 Bons conhecimentos na Gestão de banco de dados; 

 Bons conhecimentos de software estatísticos e banco de dados, pelo menos 

conhecimento avançado de Excel (macros, modelos e tabelas dinâmicas) 

 Ter domínio da língua portuguesa 

 Ter bons conhecimentos (oral e escrita) da língua inglesa; 

 

Qualidades pretendidas  
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O (A) candidato (a) deverá ter as seguintes habilidades:  

 

 Capacidade analítica; 

 Iniciativa; 

 Orientação para resultados; 

 Responsabilidade; 

 Confidencialidade; 

 Capacidade de trabalho em equipe; 

 Ordem e rigor.  

 

 

Método de Seleção 

 

Primeira Fase:  

 

 Formação Geral (Formação Académica e Experiência Geral) – 45%; 

 

 Adequação a função (Formação e Experiência na função pretendida) – 35%; 

 

Segunda Fase: apenas os três candidatos melhor classificados na primeira fase, serão 

convidados para a fase de entrevista.  

 

 Entrevista – 20%. 

 

 

Duração 

 

O cargo tem uma duração de um ano, renovável mediante avaliação de desempenho 

satisfatória e a remuneração será de acordo com a tabela salarial vigente na Pro-

Garante. 

 

Local de trabalho  

 

O local de trabalho será nas instalações da Pro-Garante, Edificio BAI Center, a tempo 

integral. 

 

 

 

 

 



Página 4 de 4 
 

 
 
 

Outras Informações 

 

 O candidato será selecionado em conformidade com os procedimentos 

especificados nas diretrizes do Banco Mundial Regulamento de Aquisições para 

mutuários de operações de financiamento de Projetos de Investimento, julho 

2016 e revisto em novembro de 2017 e agosto 2018 e de acordo com a 

modalidade de seleção de consultores individuais (IC). 

 

 

 A Unidade de Gestão de Projectos Especiais (UGPE) reserva-se o direito de não 

selecionar qualquer técnico, caso não sejam satisfeitas as condições requeridas. 

 


