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Profil 

 

M.Tech. Mónica Sofia Silva Duarte, MBA studovala fyzikální inženýrství a je absolventka  

bakalářského studia v oboru korporátní finance a magisterského v oboru obchodní správy.  

Je podnikatelkou a filantropkou z Kapverd, která žije v České republice.  

 

Mónica má zkušenosti z módního průmyslu, začínala jako top modelka, a později založila  

vlastní značku dámských bot a doplňků MÓNICA SOFIA. Je zakladatelkou a současnou  

viceprezidentkou Česko-kapverdské obchodní komory, která si klade za cíl podporovat  

bilaterální vztahy mezi oběma zeměmi v oblasti obchodu, kultury, vzdělávání a turistické  

spolupráce. Mezi její další aktivity patří řízení realitní společnosti Cape Verde Real Estate, která 

se specifikuje na nabídku kapverdských nemovitostí.  Mónica je také zakladatelkou a současnou 

prezidentkou nadace Naděje Cabo Verde, se kterou se aktivně účastní rozvojového procesu  

Kapverdských ostrovů prostřednictvím humanitární pomoci nejzranitelnějším sociálním  

skupinám, jako jsou děti, mládež, ženy a osoby s postižením.  

 

Jako filantropka realizovala Mónica mnoho významných iniciativ se svým nadačním fondem  

Naděje Cabo Verde. Instalovala 16 mládežnických multimediálních center ve svém rodném  

městě Santa Cruz, darovala přes 200 počítačů třem základním školám, a poskytla tuny pomoci 

Kapverdám a jeho komunitám bojujícím proti COVID-19. Darovala tři školní autobusy obcím 

Santa Cruz a Tarrafal, sanitku a přispěla na další prospěšné účely.  

 

Mónica mluví plynně portugalsky, anglicky, česky a španělsky. V České republice byla  

vyznamenána vicepremiérem Doc. Karlem Havlíčkem jako nejaktivnější Afričanka při propagaci 

své vlasti. V České republice absolvovala s nejvyššími kvalifikacemi na Vysoké škole finanční  

a správní.  

 

Mónica Sofia 

Silva Duarte 
podnikatelka  

a filantrop  

Česká republika, Kapverdy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

narozena  9.10.1991  

Santa Cruz, Kapverdská republika  
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kontakty 

duarte@ck-obchodnikomora.cz 

www.ck-obchodnikomora.cz 

www.nadejecv.org 

www.estatecv.com   

+420 736 446 317 

 

dovednosti 

inženýring 

finance 

vztahy s veřejností 

mezinárodní vztahy 

kreativní ředitelka 

 

jazyky 

kapverdská kreolština (mateřština) 

portugalština (plynule) 

angličtina (plynule) 

čeština (plynule) 

španělština (plynule) 

Přehled činnosti a projektů 

 

2022 

Jmenována prezidentkou  Cabo Verde TradeInvest pro Evropu. 

funkce: prezidentka 

 

2021 

Založena realitní společnost Cape Verde Real Estate s.r.o. 

funkce: jednatelka společnosti 

 

2020 

Založení spolku Česko-kapverdska obchodní komory, z.s. 

funkce: viceprezidentka 

 

2018 

Založení nadačního fondu Naděje Cabo Verde 

funkce: předsedkyně správní rady 

Založení společnosti AMAMI s.r.o. a vznik módní značky MÓNICA SOFIA 

funkce: jednatelka společnosti 

 

2017 

Spolupráce s Nanoprogress a Nanotech Dynamics 

funkce: vedoucí projektu 

 

2010—2013 

GUESS Portugal 

funkce: manažerka prodeje 
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Vzdělání a školení 

 

2014 - 2020 

Vysoká škola finanční a správní, Praha, Česká republika 

obor korporátní finance, družstevní finance 

 

2009 - 2014 

Instituto Superior Técnico , Lisabon, Portugalsko 

fyzika technologického inženýrství 

 

Výuka anglického jazyka na Prague Cambridge School 

Pokročilá výuka českého jazyka a občanství 

Vzdělání v oboru návrhář obuvi a doplňků 

Školení Úvod do cestovního ruchu, Emoční, intelektuální a duchovní inteligence, Podnikání  

 

 

Počítačové dovednosti 

 

Operační systémy: Windows 11, iOS 

Kancelářský software: Microsoft Office 

Programovací jazyky: C, C++, Matlab, Java Script a strojírenský software pro návrh patek. 

 

 

uznání 

v České republice absolvovala  

Vysokou školu finanční a správní,  

s maximální kvalifikací 

 

oceněna místopředsedou vlády 

České republiky Doc. Karlem 

Havlíčkem jako nejaktivnější  

Afričan v propagaci země původu 
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 Komunikační dovednosti 

 

Prezentační dovednosti  

(při prezentaci rozsáhlých údajů širokého spektra cílových skupin, původu a národnosti). 

Projektový management 

(organizace činností, stanovení priorit u většího množství úkolů a jejich dokončování v termí-

nech) 

Dovednosti psaní zpráv:( jistota při psaní přesných a včasných zpráv psaných s ohledem na cílo-

vé skupiny, včetně cizinců) 

 

Záliby a zájmy 

 

Ve volném čase ráda sleduje zprávy a dokumentární filmy, aby byla informována o aktuálním 

dění a nejnovějším vývoji na mezinárodním trhu. Ráda také cestuje, kreslí, čte a stýká se s rodi-

nou a přáteli. 

 

 

Reference 

 

Inspirace - Folorunsho Alakija 

Móda - Givenchy 

Hudba - Beyoncé, Ildo Lobo 

Ekonomie - Gary S. Becker 

Oblíbení prezidenti - Nelson Mandela a Václav Havel  
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• díky činnosti Česko-kapverdské obchodní komory a společnosti Cape Verde Real Estate 

dochází k masivnímu nárůstu investic českých investorů do nemovitostí na Kapverdách 

 

• první česko - kapverdský obchodní veletrh, Praia , Kapverdy 2022 

 

• zahájení příprav na realizaci developerských projektů DuarGema House of Diaspora a  

DuarGema FIVE STAR Living  

 

• první kapverdsko-české fórum o dopadech na udržitelné podnikání a investice (2020) 

 

• zavedení letecké linky mezi Českou republikou a Kapverdskými ostrovy 5. února 2021 upro-

střed pandemie covid19 

 

• podpora Kapverdských ostrovů pro boj s COVID19 - v hodnotě více než 120 tisíc eur 

 

• kondenzátor vody pomocí solární energie darovaný Ministerstvu zemědělství a životního 

prostředí 

• projekt REDONDA - výstavba luxusního resortu na Santiagu v hodnotě více než 250 milio-

nů eur 

 

• výrazný nárůst českých a slovenských turistů na Kapverdách, což ovlivnilo Polsko k zaháje-

ní turistických letů na Kapverdy 

 

• protokol o spolupráci mezi Univerzitou Jeana Piageta na Kapverdách a Ostravskou univer-

zitou  

významné úspěchy  

jako podnikatelka 

a manažerka 
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významné úspěchy  

jako  filantrop 

Nadační fond Naděje  

a Esperança 

• darování rozsáhlého spektra potravinových doplňků, stopových prvků a vitamínů kapverd-

ské komunitě 

 

• darování špičkového nemocničního lůžka Linet kapverdské nemocnici 

 

• v roce 2019 darovány 3 školní autobusy obcím Santa Cruz a Tarrafal, včetně dalších darů 

 

• podpora více než 3 základní školy počítači a elektronickými materiály  

(celkem 200 počítačů) 

• poskytnutí několik tun darů Kapverdám a kapverdským komunitám v rámci boje proti CO-

VID 19 (včetně ventilátoru ministerstvu zdravotnictví a ozonizátoru civilní ochrany, měst-

ským hasičům a zdravotnickým delegacím) 

• vyrobeno v České republice, za 1 rok s podporou Hospodářské komory a jejích partnerů  

velká mobilizace darů všeho druhu na podporu potřebných rodin a škol na Kapverdách. 

(školní potřeby, stoly, židle hračky stačily na více než 3 kontejnery o 40 stopách, které byly 

odeslány na Kapverd- více než 300 tisíc eur v darech a novou sanitkou vybaven ostrov São 

Nicolau) 

• projekt Casa dos Sonhos 

 

• občanské vzdělávání pro kapverdské rodiče a opatrovníky 

 

• v roce 2017 realizace projektu instalace 16  multimediálních center ve Santa Cruz 
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 Aktuální významné události 

 

Nadační fond Naděje získal od  

společnosti MOVit Energy objemný 

dar tisíců balení potravinových  

doplňků a vitamínů, které pak  

doručil na Kapverdy  
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Aktuální významné události 

Společnost MOVit Energy spolu-

pracuje s nadačním fondem Naděje 

Cabo Verde již dlouhodobě a její 

jednatel, pan Ondřej Klega dostal 

od Mónicy Sofie plaketu jako  

ocenění a poděkování za skvělou 

spolupráci. 

 



10 

10/12 

 Aktuální významné události 

 

První česko-kapverdský obchodní 

veletrh představil společně české a 

kapverdské společnosti a instituce  

 

 

 

 

 

 

 

Veletrh, který Mónica Sofia  

zorganizovala, navštívil i prezident  

Kapverdské republiky Dr. José  

Maria Pereira Neves  
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Aktuální významné události 

 

První česko-kapverdský obchodní 

veletrh měl neskutečný úspěch a 

byl o něj zájem ve všech médiích 
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       www.ck-obchodnikomora.cz          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  www.estatecv.com                                   https://nadejecv.org/ 

významné instituce  

a společnosti, ve kterých  

Mónica Sofia aktuálně působí 


