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EDITORIAL 

Novo mandato, novo ciclo económico  

Nova visão, nova força para o empresariado de Barlavento. Sob este lema, 
a equipa liderada por Belarmino Lucas promete continuar o trabalho 
iniciado em 2012 para transformar a CCB num “player” incontornável no 
processo de desenvolvimento do sector privado nacional. 

 

Esta visão traduz o espírito de um projeto ambicioso liderado por Belarmino 
Lucas para o seu segundo mandato à frente da CCB, num contexto em que 
ocorrem eleições em todas as esferas políticas do país, reservando ao sector 
privado e seus respetivos representantes desafios de diversa ordem, desde logo 
relacionados com o alinhamento de políticas e expetativas para o 
desenvolvimento económico e social do país. 

O trajeto iniciado por essa mesma equipa, no período pós-fusão com a 
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Barlavento, permitiu um reforço 
equilibrado da capacidade técnica e institucional da CCB em termos de 
património, estrutura organizacional, RH e sistemas. Desde então, a instituição 
conseguiu qualificar e elevar o valor patrimonial das infraestruturas ao seu 
dispor, granjeou prestígio e notoriedade social, ampliou substancialmente a sua 
implantação territorial, sendo, atualmente, reconhecida como um player 
incontornável no processo de desenvolvimento do sector privado nacional.  

A equipa renovada continuará o trabalho iniciado em 2012 e 
levará o mais longe possível o projeto que então abraçou, com 
objetivos estratégicos que, prioritariamente, devem 
responder às necessidades dos círculos empresariais de cada 
região (ilha) e que, em termos globais, permitem: 
 Reforçar a capacidade técnica e institucional em todas as ilhas da região, 

abraçando novos desafios em termos de assunção de competências do 
Estado;  

 Propor ao Governo um pacto de confiança entre os sectores público e 
privado, o qual deverá materializar-se através de uma agenda de 
desenvolvimento económico e social do país, com programas orientados 
para a efetiva desburocratização, descentralização e reorientação de um 
Estado que se quer mais amigo do sector privado. 

Novos Associados 
 

DARQ, ARQUITETURA E URBANISMO, LDA 
Arquitetura, Engenharia e Técnicas Afins, Serviços de 
Consultoria e Imobiliária 
Ilha de S. Vicente  
Telefone: 2315250 
Email: darq@darq.cv 

MARK LOGISTIC HOLDING, LDA 
Armazenagem e Atividades Auxiliares dos Transportes, 
incluindo Manuseamento 
Ilha de S. Vicente  
Telefone: 3530054 
Email: management@mark-cv.net 

RODRIGUES & ARAÚJO, LDA 
Processamento de Produtos Derivados do Leite, 
nomeadamente Queijo Fresco 
Ilha de S. Vicente 
Telefone: 2322071  
Email: djackebruno@gmail.com 

JON PIPI, COMÉRCIO, IMOBILIÁRIO E 
INVESTIMENTOS, LDA 
Comércio A Grosso e A Retalho de Alimentos, Serviços 
de Imobiliária 
Ilha de S. Antão 
Telefone: 2241143 
Email: :minimercadojonpipi@gmail.com 

GUEST HAUSE VISTA TARRAFAL, LDA 
Alojamento; Restaurantes e Estabelecimentos de 
Bebidas 
Ilha de S. Antão 
Telefone: 2276111 
Email: infovistatarrafal@gmail.com 

AG PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO CIVIL, 
LDA 
Aluguer de materiais de cofragens, construção e 
comercialização de blocos 
Ilha do Sal 
Telefone: 2414239 
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 INFO INSTITUCIONAL  

Diálogo Aberto   
com o Governo de Cabo Verde 
As câmaras de comércio de Cabo Verde e o 
Governo estão decididos a trabalhar um novo 
pacto de confiança Estado-Empresas, o qual 
deverá traduzir-se na preparação de 
uma agenda comum dos setores público e 
privado, na busca de maior 
competitividade para as empresas, para as 
regiões e para o país. 

Mais de 300 participantes, na sua maioria 
empresários da região de Barlavento, para lá 
de representantes de organizações públicas, 
assistiram às duas sessões do Diálogo Aberto, 
realizadas com o primeiro-ministro de Cabo 
Verde e com o ministro das Finanças e da 
Administração Pública. 

Sessão I – Diálogo Aberto com o Primeiro-Ministro 
A primeira sessão serviu para o alinhamento de expetativas em relação ao 
novo ciclo de desenvolvimento económico e social do país. O primeiro-
ministro de Cabo Verde, José Ulisses de Pina Correia e Silva, fez-se 
acompanhar pelo ministro da Economia e Emprego, José da Silva 
Gonçalves. 

Um balanço positivo! 

O encontro permitiu à CCB definir com o novo Governo as premissas de um 
“Programa de Cooperação para a Competitividade”, o qual incorpora o 
espírito prático de uma colaboração e coordenação público-privadas, com 
o objetivo de implementar um conjunto de atividades de capacitação 
técnica e institucional, e que, em última instância, contribua para: i) a 
melhoria do ambiente de negócios; ii) a racionalização e facilitação dos 
serviços públicos de suporte a iniciativas privadas; iii) a melhoria da 
competitividade do sector privado nacional e da sua capacidade de geração 
de emprego decente.  

 
 

  

Sessão II – Diálogo Aberto com o 
Ministro das Finanças e da 
Administração Pública (Mindelo)  

O ministro das Finanças e da Administração 
Pública, Olavo Avelino Garcia Correia, fez-se 
acompanhar, no segundo encontro de 
auscultação dos empresários da região, pelo 
ministro da Economia e Emprego, José da 
Silva Gonçalves, e pela equipa da Direção 
Nacional de Receitas do Estado.  

O presidente da CCB, Belarmino 
Lucas, rompeu o silêncio dessa tarde 
sumarizando as expetativas da classe 
empresarial num quadro de questões 
fundamentais a carecerem de melhores 
soluções para os novos tempos, desde logo a 
reforma fiscal enquanto principal matéria que 
tem afligido o sector privado  nacional  nestes 

dois últimos anos, e  sublinhando o desalinhamento entre a 
vaticinada filosofia inovadora e moderna desse regime e o seu real impacto 
na competitividade das empresas nacionais. 

O acesso a financiamento continua sendo o principal constrangimento para 
a atividade empresarial, e espera-se que os representantes do sector privado 
possam ter uma palavra a dizer na desejada reorganização e gestão dos 
instrumentos de financiamento a iniciativas privadas. O ambiente de 
negócios é outro dos campos de intervenção que carecem de especial 
atenção por parte do Governo. 

Em jeito de conclusão, Olavo Correia sublinhou, entre as principais 
prioridades do Governo, aquelas de maior interesse para o sector privado: 

 Aposta na Arbitragem Tributária e Aduaneira, com vantagens para o 
Estado e empresas; 

 Profunda Reforma Fiscal baseada na baixa fiscalidade, elevada 
confiança e estabilidade fiscal; 

 Criação de uma conta-corrente entre o Estado e os contribuintes e 
operacionalização do princípio de acerto de contas entre estes; 

 Terceirização de vários serviços públicos nas câmaras de comércio, 
como forma de facilitar a atividade empresarial. 
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INFO INSTITUCIONAL 

Sessão III – Diálogo Aberto com o 
Ministro das Finanças e da 
Administração Pública (Boa Vista)  

A terceira edição do Dialogo Públio-Privado 
aconteceu na ilha da Boa Vista, num frente-a-
afrente entre o ministro das Finanças e da 
Administração Pública, Olavo Avelino Garcia 
Correia, e os operadores económico locais, 
continuando o processo de auscultação direta 
do sector privado, com o suporte da Câmara de 
Comércio de Barlavento. 

Sumarizando as expetativas da classe 
empresarial local, a CCB considerou o 
momento oportuno para colocar na lista das 
prioridades do Governo um conjunto de 
questões fundamentais que carecem de 
melhores soluções neste novo ciclo 
económico, entre as quais se destacam a 
matéria fiscal, o relacionamento entre os 
contribuintes e o Estado, a problemática da 
eficiência e descentralização da administração 
pública para colmatar as necessidades locais, e 
o turismo enquanto sector potenciador do 
desenvolvimento económico e social da ilha e 
do país. 

O presidente da CCB, Belarmino Lucas, 
deslocou-se especialmente à Boa Vista para, 
pessoalmente, acolher e acompanhar a 
comitiva do ministro das Finanças e da 
Administração Pública. 

Na sua nota de abertura do evento, 
cumprimentou ministro e sua comitiva, as mais 
de três dezenas de representantes de 
empresas locais, e destacou, com satisfação, a 
presença do recém-empossado presidente da 
Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís 
Santos acresceu, José Luís Santos, pelo valor 
que, inequivocamente, acrescentava à sessão. 

Olavo Correio, respondendo ao pedido do Presidente da CCB para 
fazer o enquadramento do evento, começou por sublinhar o facto 
positivo da harmonia institucional que já se sente entre o Governo e as 
Câmaras Municipais e muito em particular com a da Boa Vista. Esta 
sessão, à semelhança da de S. Vicente, é um canal privilegiado para 
que este Governo, que ora inicia a sua governação, possa estar mais 
próximo dos principais atores da economia nacional, ouvir as 
preocupações e sugestões para adequar as políticas. Mais uma vez 
Olavo Correia frisou a importância imperiosa de uma mudança sem 
precedentes de atitude da parte dos colaboradores da máquina 
pública em relação ao sector privado.  

O Governo identifica o turismo enquanto foco estratégico e prioritário 
de aposta de investimentos públicos, e desde logo a preocupação 
fulcral deve ser com a melhoria da qualidade do “destino Cabo Verde” 
no geral, e da Boa Vista, em particular, considerando o seu potencial 
turístico. 

Reconhece os vários constrangimentos que a ilha enfrenta a nível das 
infraestruturas essenciais (estradas de acesso, porto e aeroporto), dos 
transportes marítimos e aéreos, da saúde e saneamento, e anuncia a 
sua determinação em amenizá-los, buscando também no poder local 
e na Câmara de Comércio as parcerias de que precisa para melhorar 
substancialmente o ambiente de negócios.  

Balanço da III Sessão-Boa Vista  

Em jeito de balanço, a Sessão III do Diálogo Público-Privado, na Boa 
Vista, produziu os seguintes resultados: 

 Alteração da Taxa Turística, em termos de gestão e 
distribuição, privilegiando os municípios que mais contribuem 
para a arrecadação da mesma, mediante a apresentação e 
contratualização de projetos; 

 Requalificação urgente da cidade de Sal Rei; 
 Garantia da previsibilidade quanto ao reembolso do IVA; 
 Urgente reforço do quadro técnico da instância aduaneira da 

Boa Vista; 
 Delegação completa dos licenciamentos industrial e 

comercial (TCE) nas câmaras de comércio; 
 Necessidade de programas especiais de promoção da 

iniciativa privada orientada para pequenos negócios no 
turismo da Boa Vista. 
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Complexo Industrial para 
acolher investimentos 
privados 

O projeto de edificação de um complexo 
industrial, no interior da ZIL, foi considerado pelos 
associados inovador, pertinente e atual, tendo em 
conta a escassez de equipamentos apropriados 
para o desenvolvimento da atividade industrial na 
ilha, e a oportunidade de contribuir para a geração 
de riqueza e emprego. A origem do projeto  

explica-se,   por   um lado,    pelas   sucessivas 

 

demandas de investidores nacionais e estrangeiros que procuram 
na ilha equipamentos industriais devidamente apetrechados e, por 
outro, por se constituir como uma alternativa para dinamizar a ZIL 
enquanto pólo de atração do IDE. O projeto será financiado com 
recurso à banca nacional, contando já com 4 investidores, com os 
quais a CCB celebrou acordos de compromisso. 

 
A sociedade cabo-verdiana de informação e proteção ao crédito, 
promovida pelas Câmaras de Comércio de Barlavento e de Sotavento 
com o objetivo de atenuar os problemas de acesso ao financiamento, foi 
apresentada ao tecido empresarial regional no dia 24 de julho, no 
Mindelo, no Centro de Negócios da CCB. 

Enquanto central privada de risco de crédito, esta sociedade anónima 
incorpora na sua estrutura a multinacional irlandesa CREDITINFO 
Internacional e os bancos comerciais nacionais.  

Um Mecanismo para Dinamizar o Comércio 
Licenciada recentemente pelas autoridades competentes nacionais, a 
agência privada de informações ao crédito representa a solução 
adequada para a expansão da concessão de crédito na economia cabo-
verdiana, nomeadamente o crédito ao consumo por parte das 
sociedades comerciais, favorecendo, à semelhança de outros países, a 
dinamização do comércio. 

A plataforma CBS permite a recolha, o tratamento e a disponibilização 
de informação de crédito aos agentes económicos que integram o 
sistema, permitindo uma efetiva dinamização do comércio.   

 

CCB empossa 
Conselhos Consultivos  

 

 

Neste novo ciclo de desenvolvimento económico de Cabo Verde, a CCB 
procura reforçar a liderança das suas delegações, buscando no sector 
privado local as forças de que precisa para a sua própria dinamização e 
afirmação. 

Neste quadro, destacam-se os atos de tomada de posse de dois 
conselhos consultivos nas ilhas da Boa Vista e do Sal, resultado 
conseguido graças ao envolvimento de representantes de empresas 
associadas locais, as quais confirmam a sua disponibilidade para partilhar 
conhecimento, experiência e vontade de combater os males que insistem 
em perturbar o ambiente de negócios e o crescimento económico 
das ilhas. 
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CCB procura  
oportunidades de IDE no Porto

No âmbito do acordo especial de parceria celebrado com a Associação 
Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais (APEMETA), a CCB 
participou no II Encontro Internacional das Tecnologias Ambientais, este ano 
realizado na cidade do Porto, em Portugal. A iniciativa é sustentada pela 
estratégia de cooperação técnica e empresarial promovida pela APEMETA no 
seio de uma rede de instituições públicas e privadas dos países da CPLP, dada 
a posição de liderança que Portugal vem conquistando no sector das 
tecnologias ambientais e, sobretudo, das energias renováveis. 

As energias renováveis devem ser encaradas como uma política de carácter 
transversal e continuado, sendo uma das bandeiras dos países envolvidos, 
enquanto exemplo de um sector que contribui para a economia, criação de 
emprego, qualidade ambiental e desenvolvimento regional. 

O evento inscreveu na sua agenda de 4 dias importantes atividades, 
começando por um seminário alusivo ao tema, onde as possibilidades de 
negócio no sector das tecnologias ambientais foram exibidas, numa 
perspetiva de captar o interesse de potenciais investidores portugueses.  

Seguiram-se, a este seminário, várias visitas programadas a empresas 
pioneiras do sector, entre as quais se destacam: 

  EDP, Gestão da Produção de 
Energia, S.A., a qual concluiu 
recentemente a construção de uma 
das mais modernas e inovadoras 
centrais hidroelétricas da Europa, 
com grupos geradores reversíveis;  

 MARTIFER SOLAR – Campus 
Tecnológico e Centro de 
Monitorização de 
Ativos/Instalações Fotovoltaicas; 

 VENTIPAWER SA. – Unidade de 
Assemblagem de Nacelles  

 EFACEC ENERGIA - Fábrica de 
Carregadores Rápidos para Veículos 
Elétricos. 

O II Encontro Internacional das Tecnologias 
Ambientais foi concluído com reuniões B2B 
com várias empresas portuguesas, listadas 
no quadro seguinte: 

                         

Empresas Produtos/Interesses no mercado cabo-verdiano 

Moinhos Ambiente Empresa cuja atividade se insere na área do tratamento de águas em geral e no 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias e soluções ambientais, com soluções de tratamento para 
produção de águas potáveis e águas residuais 

DST SOLAR  Delineia e executa projetos de produção de energia solar fotovoltaica e térmica, nomeadamente: i) 
produção para autoconsumo e venda do excedente à rede elétrica; ii) produção para venda de energia à 
rede elétrica; iii) produção para autoconsumo em locais isolados da rede elétrica. A empresa atua ainda na 
área de desenvolvimento de projetos de eficiência energética, realiza auditorias energéticas, certificação 
energética e de QAI. 

URIMAT Empresa líder no mercado da produção de urinóis em policarbonato de alta tecnologia, procurando 
distribuidores no mercado cabo-verdiano.  

WATEC Fabricante de termoacumuladores e reservatórios para acumulação e produção de água quente, bem 
como representante e distribuidora de soluções para energia solar, térmica e fotovoltaica. 

CIRCUITOS – 
ENERGY SOLUTIONS 

Desenvolve e implementa sistemas e soluções de energia, tecnologicamente evoluídos e inovadores, para 
particulares e empresas. Oferece serviços de consultoria energética, para além de serviços de automação, 
montagem, manutenção e assistência técnica. Promove e valoriza soluções "à medida", ajustadas às 
necessidades de cada cliente. 
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Gestão orientada 
para resultados  

 
 

ACONTECE NA CCB 

 

90% dos 19 participantes da  formação de 
Gestão Orientada para Resultados 
atribuíram-lhe a nota de excelente, tanto pela 
pertinência dos temas e conteúdos 
abordados  durante as  

 

28 horas de formação como pelo 
desempenho    do   formador   selecionado,   o 

 
especialista em Gestão de Projetos, 
Luís Melo. 

Cumprir as metas estabelecidas 
em cada uma das organizações 
não é garantia de que se conseguem 
alcançar os resultados previstos.  

Esta é a base que norteou a formação 
de Gestão Orientada para Resultados, 
procurando preencher a necessidade 
cada vez maior de conhecimentos para 
melhorar o desempenho das 
organizações,  mas sobretudo de saber 

 

converter os objetivos em 
resultados.  

No final da formação, os 
participantes puderam 
sugerir importantes áreas 
afins para complementar a 
própria formação, entre as 
quais, Balanced Scorecard / 
Matriz Quadro Lógico, MS 
Project e Auditoria. 

  

 

Arbitragem, 
Conciliação e 
Contratação 
Pública 

Pedro Metello de Nápoles e Carlos Wahnon 
Veiga foram os especialistas selecionados 
para ministrarem a formação de Arbitragem, 
Conciliação e Contratação Pública, no 
passado mês de julho, promovida com o 
objetivo de reforçar a capacidade  técnica  do 

1.º  Centro de Arbitragem instalado e 
licenciado em Cabo Verde, sob a 
égide da CCB. Essa ação especial de 
capacitação, promovida em estreita 
parceria com a ARAP, o Centro de 
Arbitragem      Comercial  de  Portugal      

e   o    QIR, traduz assim mais 
uma importante aposta nos 
meios alternativos de resolução 
de conflitos.  

 
Fuja às disputas, exigindo a inclusão de uma Cláusula Compromissória em todos os 
seus contratos comerciais! 
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ACONTECE NA CCB 

Agrupamento de Empresas  
e Recursos a Terceiros 

Muitos são os benefícios económicos e 
financeiros gerados pelo poder aquisitivo do 
Estado, os quais estão intrinsecamente 
relacionados com a eficiência da máquina que 
gere os processos de procurement, relevando-
se o papel das empresas, dos seus líderes e 
quadros técnicos, sendo que os resultados 
dependem, essencialmente, do nível de 
apropriação dos conhecimentos e 
competências relacionados com o sistema.  

 

O workshop de formação em Agrupamento de Empresas e Recurso a 
Terceiros foi promovido pela CCB, nas ilhas do Sal e S. Vicente, em 
parceria com a ARAP, tendo sido orientado por Carlos Wahnon Veiga, um 
especialista de reconhecida competência na área jurídica, 
particularmente em contratação pública, com larga experiência e vivência 
empresariais na senda nacional e internacional.   

Vender mais e melhor ao Estado 

No final das duas sessões, tanto o formador como as dezenas de 
representantes de organizações locais manifestavam a sua satisfação em 
relação aos resultados conseguidos com o desvendar das regras do Código 
da Contratação Pública, a perceção de benefícios especialmente atrativos 
para as MPE, quanto às formas de agrupamento, a apresentação de 
candidaturas por agrupamento, as vantagens em termos de capacidades 
técnicas e financeiras no agrupamento e a estrutura de um recurso a 
terceiros.  

A simulação e os casos práticos foram importantes para a consolidação 
dos conhecimentos adquiridos durante as 7 horas de formação. 

 

 

        

Referências importantes: 
 

 Da Lei da Contratação Pública:  
o Agrupamento de empresas - Artigos 17.º, 69.º, 77.º, 80.º, 86.º, 101.º 1 b), 189.º 2 b) e 3 a), 190.º 1; 
o Recurso a Terceiros: Artigo 78.º 

 Conceitos: 
o Agrupamento empresarial - Contrato de cooperação entre empresas para fins comuns 
o Recursos a terceiros – Contratação de pessoas ou entidades de fora de uma empresa para a realização de 

tarefas cometidas a ela 
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Preparação e 
Estratégia para 
Internacionalização 

ACONTECE NA CCB 

 

O que é a globalização? 

O que é a internacionalização? 

Que estratégia deverei seguir para 

internacionalizar o negócio da minha 

organização? 

Estes são alguns dos elementos cruciais, analisados 
durante os 3 dias de formação, com a orientação dos 
formadores Álvaro Silveira e Isidro Simões, ambos 
diretores da MundiServiços, a empresa contratada para 
desenvolver e ministrar a formação.  

 

Várias empresas locais, entre as quais a ASA, a MOAVE, a 
DESIGNDECOR e a FINGER, mas igualmente organizações 
públicas, nomeadamente o Ministério da Economia e do 
Emprego, assistiram à formação, envolvendo-se 
entusiasticamente em todas as fases de aprendizagem, 
sobretudo no desenvolvimento de casos práticos.  

De realçar o interesse comum a todos os participantes quanto à 
possibilidade de aplicação dos conhecimentos da 
internacionalização na melhoria da competitividade das 
organizações no mercado local.  

 

Fazer negócios num mercado cada vez mais global, e Cabo 
Verde não foge à regra, é o desafio de todas as organizações 
e empreendedores nacionais. Trata-se de uma luta 
permanente, que deve ser acompanhada de capacitação 
técnica, na busca de maior competitividade no mercado 
interno e de oportunidades para expandir os negócios para os 
mercados externos, incluindo o turismo. 

Esta é a base de orientação da formação promovida pela CCB, 
intitulada Preparação e Estratégia para Internacionalização, 
numa altura em que o desenvolvimento económico de Cabo 
Verde depende cada vez mais da capacidade das 
organizações aproveitarem as potencialidades e 
oportunidades do IDE, em forma de joint ventures, 
representações, abertura de capital, exportações, etc.. 

Como enquadrar as empresas cabo-verdianas, atendendo às 
suas especificidades, na lógica do processo da globalização da 
economia? Como estruturar uma abordagem sistemática e 
integrada do processo de internacionalização? Quais as 
ferramentas que podem facilitar a definição de um plano 
estratégico? Como distinguir as estratégias mais adequadas a 
cada situação? 
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BREVEMENTE NA CCB 

Brevemente, na CCB… 
  

 Cartão de Débito Corporativo 
O cartão do associado assume um significado vital com o alargamento da sua amplitude, 
tanto a nível nacional como além-fronteiras, mas sobretudo pela requalificação que se 
pretende, com características e vantagens próprias de um cartão de débito corporativo.  

 Cimeira Nacional de Cooperação Público-Privada 
Uma iniciativa das Câmaras de Comércio de Cabo Verde em parceria com o Ministério da 
Economia e Emprego que visa selar um PACTO SOCIAL entre os setores público e 
privado.  

 V Edição da Expomar, Mindelo, de 20 à 22 de Outubro 

 XX Edição da Feira Internacional de Cabo Verde, Praia, de 
16 à 20 de Novembro 

 Missão Empresarial à INTERGAL 2016 – Portugal 
À semelhança de 2015, a CCB promove uma missão empresarial para participar na 5.ª 
Edição da INTERGAL – Exposição do Sector Alimentar e Bebidas de Portugal. 

 Missão Empresarial ao I Agrofórum da CPLP – Portugal 
Uma iniciativa da Câmara Agrícola Lusófona (CAL) e da Confederação Empresarial da 
CPLP (CE CPLP), com o alto patrocínio do Presidente da República, ministro da Agricultura 
e do Mar e ministro da Economia, de Portugal, e do secretário executivo da CPLP. 

 Missão Empresarial ao NERSANT BUSINESS 
INTERNATIONAL MEETING – Portugal 

O Encontro Internacional de Negócios – NERSANT Business 2016 é um networking 
empresarial que obteve sucesso nas últimas edições, ao reunir empresas portuguesas e 
de várias economias globalizadas com longa tradição de comércio bilateral, 
nomeadamente Angola, Argélia, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Colômbia, Espanha, França, 
Irão, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Suazilândia.  

 Formações interempresas em: 
o Preparação e Estratégia de Internacionalização  
o Gestão Comercial e Força de Vendas  
o Excel Avançado 
o HACCP + ISO 22000 para Consultores e Auditores 
o ERP Primavera 
o Balanced Scorecard | Matriz Quadro Lógico 
o MS Project 
o Auditoria 
o Técnicas de Atendimento e Secretariado 
o Técnicos de Sistemas Aduaneiros 
o Técnicas de Montagem de Sistemas Térmicos 
o Procurement 
o Finanças para não Financeiros 
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ESPAÇO DO ASSOCIADO 

 
Associativismo – a arma do 
negócio!  
Ser membro da CCB significa fazer parte da maior e mais prestigiada agremiação 
empresarial da região, ter quem o apoie na resolução dos constrangimentos que 
insistem em perturbar o ambiente de negócios, e abrir portas para novas 
oportunidades nos mercados nacional e internacional. 

►UNIVERSAL RECTIFICAÇÕES 

UniversaldaAs novas instalações
Rectificações traduzem um verdadeiro 
testemunho de empreendedorismo de um 
jovem que soube aproveitar os recursos 
técnicos e financeiros colocados à sua 
disposição pelo Fundo de Crescimento e 
Competitividade, sob a gestão da CCB.  

Primeiro-Ministro de Cabo Verde 
preside à inauguração  

 
Sob o lema ‘Qualidade e Precisão’, a 
inauguração foi presidida pelo primeiro-
ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia, na 
presença de cerca de uma centena de 
pessoas.  

 

 

►SICOR  

Uma das sociedades líderes no mercado 
nacional de importação e distribuição de 
produtos destinados ao sector da 
construção civil, carpintaria, marcenaria e 
metalomecânica, com larga tradição na 
região de Barlavento.  

A contribuição do Fundo de Crescimento 
e Competitividade foi crucial para 
materializar um projeto inovador na 
história da empresa, que se traduz pela 
edificação no Mindelo de um importante 
complexo logístico, com lojas, armazéns, 
show room, salas de reuniões e de 
conferências.   

 

 

 

►EMICELA 

Desde 2005 a ajudar o turismo cabo-verdiano, a 
EMICELA conta hoje com 3 complexos logísticos 
nas ilhas do Sal, Boa Vista e Santiago, abastecendo 
as cadeias hoteleiras e o mercado grossista de 
produtos alimentares.  

 
Depois do bem-sucedido projeto de 

ilhasasparainternacionalização
 

 
 

 

Maurícias,  com  100%  de recursos 
humanos  de  origem  cabo-verdiana,  eis 
que a empresa volta a brilhar, desta feita 
apostando  fortemente  na  indústria  do 
café e sumos, um feito que já começou a 
impulsionar o cultivo do café nas ilhas de
Santo Antão e do Fogo.

Sob  o  lema Êmi-Alma  Kriol,  a  marca  de 
café EMICELA  é  inspirada  no  desporto  e 
na  cultura,  sectores  que  têm  merecido 
especial atenção do principal mentor, líder 
e  empreendedor  da  família  Emicela, 
Emiliano Arencibia.  

 

Êmi-Alma Kriol – uma realidade que 
vai mudar o sector produtivo do 
café nacional 
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A nossa missão é o seu negócio - Our mission is your business 

 

ARBITRAGEM E CONCILIAÇÃO 
1.º Centro de Arbitragem de Cabo Verde, licenciado em 2010. Uma forma 
segura de prevenção de conflitos empresariais,uma alternativa expedita e 
económica à morosidade do sistema judicial convencional. 

 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
Ao seu dispor, uma equipa experiente de especialistas, coadjuvada por uma 
rede de consultores nacionais e internacionais. Prestamos assistência em 
todas as áreas técnicas abrangidas pela atividade empresarial. 

 

 

 

1.ª Sociedade cabo-verdiana de informação ao crédito, estabelecida com a 
multinacional irlandesa CREDITINFO e os bancos comerciais nacionais. UMA 
SOLUÇÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO COMO NENHUMA OUTRA! 

 

 

EMPRESA NO DIA 

Dispomos de balcões da Casa do Cidadão em todas as instalações da CCB, 
com serviços essenciais para constituição de empresas em 24 horas. 

  

 

LICENCIAMENTOS 

Cuidamos de todo e qualquer licenciamento para a atividade económica. 
Desde a criação da sociedade à obtenção de licenças e certificações. 

  

 

INTERMEDIAÇÃO 

Acompanhamos o dia-a-dia da sua empresa, apoiando-o na resolução dos 
constrangimentos do ambiente de negócios. Somos um facilitador 
privilegiado na intermediação junto do Governo, Administração Pública e 
outros parceiros institucionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

1.º Centro de Produção e Tecnologias Limpas instalado em Cabo Verde, com 
suporte da UNIDO. Desde pré-avaliações a auditorias ambientais, o CPTL 
garante às empresas ganhos financeiros e ambientais na ordem dos 40%. 

 




