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A nossa missão é o seu negócio
Our mission is your business



Somos Cabo Verde! 
Somos a maior agremiação empresarial do país. Percorremos um longo 

caminho desde a fundação até à presente data, buscando consolidação 

institucional e afirmação enquanto entidade representativa do empresariado 

regional. As nossas raízes remontam a 1918, ano da fundação da ACIAB.

Centenas de membros associados, entre os quais profissionais liberais, micro, 

pequenas, médias e grandes empresas, e associações de classe, integram a 

nossa rede empresarial. 

Somos o parceiro credível e indispensável de qualquer investidor que procura 

a região Norte de Cabo Verde.

A nossa estratégia é de 

transformar as condições 

em que os empresários da 

região promovem a sua 

atividade, reduzindo ao 

mínimo os obstáculos ao 

desenvolvimento.

Criamos as condições para que 

o  e m p r e e n d e d o r i s m o 

qualitativo se imponha e 

frutifique na região, visando 

uma densificação do tecido 

empresarial privado e, por essa 

via, a criação de postos de 

trabalho suf ic ientes para 

combater o desemprego.

Promovemos e assessoramos 

a exploração de todas as 

potencialidades económicas 

da região, particularmente as 

novas áreas de negócio, 

geradoras de rendimentos 

elevados e indutoras de 

crescimento económico. 

Estratégia de intervenção
Business Strategy

 



Mesa da Assembleia 
Presidente: João Gomes, Representante da Sossir, Lda
Vice-presidente: Armindo Cruz, Representante da 
Armindo Cruz, Lda,
Secretária: Maria Teresa Graça, Representante da Fly 
Viagens e Turismo, Lda,

Conselho Fiscal 
Presidente: Adelino Fonseca, Representante da PCA, Lda,
Vogais efetivos: 
Ronise Évora, Representante da CASA AGUINALDO VERA-CRUZ, LDA,
Afonso Zego, Representante da LOGICAB, S.A.R.L

Direção 
Presidente: Belarmino Lucas, Representante de Belarmino 

Lucas
Vice- Presidente: Jorge Mauricio, Representante da 

ENAPOR, S.A
Vogais efetivos
João Santos, Representante da PET SHOP, LDA
Luis Gonzaga, Representante da TRANSCOR-SV, S.A.
Alexandre Novais, Representante da BATI BUILT 
CONSTRUÇÕES, LDA
Alícia Wahnon, Representante da URGIMED, LDA

Helena Rebelo Rodrigues, Representante de Helena 
Rebelo Rodrigues

Órgãos 

Corporate
Board

Sociais

Belarmino Lucas, 
Presidente da Direção

Tenho a honra de presidir a Câmara de Comércio de Barlavento, uma 
organização de credibilidade reconhecida ao nível nacional e internacional, que 
serve o setor privado nacional e os investidores, colabora com o Governo de Cabo 
Verde, BAD, Banco Mundial, OIT, OMC, MCC, entre outras organizações 
internacionais.

Sendo a primeira organização certificada (ISO 9001:2008) em Cabo Verde, a melhoria 
contínua dos processos é a nossa prioridade-chave. 

A empresa está no centro das nossas atenções, e por isso, cerca de 75% dos recursos da 
instituição são canalizados para a capacitação empresarial.

Cobrimos a totalidade das ilhas da região Norte do país, através de Delegações nas ilhas de 
Santo Antão, Sal e Boa Vista e uma Antena na de São Nicolau.
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A capacidade técnica da instituição reside numa equipa dinâmica, atuando muito de 

perto das empresas e apoiada por uma rede de consultores nacionais e internacionais, 

com competências para intervir em várias áreas de atividade empresarial.

As necessidades das empresas associadas, distribuídas pelas quatro ilhas do Norte de 

Cabo Verde, são avaliadas semanalmente, através de visitas regulares, durante as 

quais se questionam os aspetos genéricos e específicos relacionados com o 

desempenho da instituição, ambiente de negócio, gestão empresarial, direito laboral, 

finanças e fiscalidade, marketing, engenharia de processos, comércio exterior, entre 

outros.

Equipa Técnica
Technical Staff



Abrangência e Serviços
Scope and Services

Contratação de pessoal  
Formação profissional intra e interempresa

Intermediação junto do Governo e chefias intermédias do Estado
Arbitragem e Conciliação institucionalizada

Procurement
Proteção ao crédito comercial

Financiamento a atividades de suporte ao investimento empresarial
Assistência técnica jurídica, laboral, financeira
Benefícios no âmbito do Cartão do Associado 

Missões empresariais comerciais e temáticas ao exterior
Missões inversas a Cabo Verde

Assistência para internacionalização

Formalização de atividades empresariais
Licenciamento industrial, comercial, utilidade turística, construção civil e imobiliário
Arrendamento de espaços
Instalação no Parque Industrial de Lazareto
Incubação de ideias de negócio
Acesso a financiamento
Prospeção de mercado e de parcerias nacionais e internacionais

Wellcome CV Investor Center, para acolhimento temporário de investidores estrangeiros
CV World Business Plataform
Networking e parcerias



Principais Realizações 

Main Achivements 

1. Exposições Internacionais de interesse económico e empresarial

1ª Edição da Feira da Macaronésia 
1ª Edição da Feira de Produtos Brasileiros em Cabo Verde 
Feira Internacional de Cabo Verde 
EXPOMAR – Feira de atividades ligadas ao mar
Semana de Cabo Verde nas ilhas Canárias

Administrador do Conselho de Administração da Feira Internacional de Cabo Verde – Zonas 
Francas, SA;
Sócio maioritário da Sociedade de Gestão da ZIL (Zona Industrial de Lazareto);
Membro da OIT;
Membro do Conselho Empresarial da CPLP;
Membro do Conselho Estratégico de Desenvolvimento Económico e Empresarial de Cabo 
Verde;
Membro da Conferência Permanente das Câmaras Consulares Africanas e Francófonas 
(CPCCAF);
Membro da Mesa Redonda Africana dos Centros de Produção de Tecnologias Limpas;
Membro do Conselho de Concertação Social de Cabo Verde;
Membro de vários outros órgãos nacionais e regionais de coordenação e consulta sobre 
assuntos de interesse económico, empresarial e social.

2. Programas de cooperação internacional para o desenvolvimento empresarial 

Assistência na montagem de dossiers de candidatura ao PSI (Programa Holandês de 
Investimento do Setor Privado), tendo culminado no financiamento de vários joint-
ventures na região de barlavento, de valor médio em torno de 1 milhão de Euros;
Assistência técnica a dezenas de empresas nacionais para o acesso a financiamento, 
enquanto correspondente oficial do CDE (Centro de Desenvolvimento de Empresarial da 
União Europeia) em Cabo Verde (2001 – 2005);
Assistência técnica, seguido de financiamento, a mais de uma centena de PME´s, num 
valor superior a 1,6 milões de USD, enquanto gestor oficial do Fundo de Crescimento e 
Competitividade do Banco Mundial (2005 – 2015);
Parceiro em vários projetos financiados na região da macaronésia, no quadro do 
programa INTERREG;
Desenvolvimento e implementação do VAGROG (Programa de Valorização do Grog), em 
cooperação com o SEBRAE – CEARÁ.

3. Outras ferramentas de promoção e desenvolvimento do Setor Privado 

1º Centro de Arbitragem e Conciliação licenciado e em atividade em Cabo Verde;
1º Centro de Promoção de Tecnologias Limpas certificado em Cabo Verde pela UNIDO;
Ateliers e Fora de desenvolvimento do setor privado nacional;
Missões empresariais regulares a vários países da África, América, Asia e União Europeia.

4. Rede de relações nacionais e internacionais 



Contacte-nos 
Contacts us 

SEDE
Rua Boa Vista 45 Esquerdo
Mindelo, São Vicente, Cabo Verde
CP : 728 
Telefone: +238 2328495 
Email: adriano.cruz@becv.org 
Adriano Cruz, Secretário-geral

DELEGAÇÃO SANTO ANTÃO
Santo Antão, Porto Novo
Telefone: +238 2228013
Email: ana.fortes@becv.org
Ana Fortes, Delegada

DELEGAÇÃO BOA VISTA
Boa Vista, Sal Rei
Telefone: +238 2512279
Email: liliane.brito@becv.org
Liliane Brito, Delegada

DELEGAÇÃO SAL 
Sal, Espargos
Telefone: +238 2413711
Email: eliane.rebelo@becv.org
Eliane Rebelo, Delegada

www.becv.org



Nossos Sócios-Parceiros
Our business partners

APN
ÁGUAS DE PORTO NOVO

armando cunha


