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REDE EMPRESARIAL NORTE 
Ser membro da Câmara de Comércio de Barlavento significa fazer parte da maior e mais prestigiada 

agremiação empresarial do país, ter quem lhe apoie na resolução dos constrangimentos que insistem 

em perturbar o ambiente de negócios, e a abrir portas para novas oportunidades, nos mercados 

nacional e internacional. 

Ser associado é simples 

O associativismo é uma das maiores 

vantagens competitivas no mundo dos 

negócios. A integração do associado 

(pessoas coletivas ou profissionais 

individuais) é um processo simples e 

que dura 24 horas. Para tal, saiba que:  

 A inscrição torna-se efetiva após o 

pagamento da Joia, correspondente a 

1.000 (mil) ECV, e da quota inicial; 

 Existe uma tabela de preços de 

serviços da CCB; 

 Os sócios ordinários gozam de 

desconto na ordem de 25% em todos 

os serviços promovidos pela CCB; 

 Os sócios com regularidade de quota 

anual gozam de desconto 

complementar de 10%. 

Quem pode ser Sócio - Parceiro 

Algumas empresas gozam do estatuto de 

Sócio Parceiro da CCB, seja pela 

especificidade da sua ligação à instituição, 

determinada por um valor mínimo da 

quota fixada em 10.000 ECV, ou devido a 

acordos especiais de parceria. 

Empresas e consultores individuais, 

prestadoras de serviços especiais 

(formação, assistência técnica 

especializada, etc.) podem também 

beneficiar desse status, através do 

acordo de acumulação de horas de 

colaboração a favor da instituição e/ou 

grupo de empresas associadas.  

Contrapartidas ao Sócio - Parceiro 

 Publicidade em todas as páginas 

do portal da instituição, na Newsletter 

institucional, no Suplemento 

Empresarial, no “Guia” do Cartão do 

Empresário e em Espaços Nobres de 

Eventos Públicos. 

 Para esta categoria os descontos em 

relação aos serviços inscritos no 

portefólio da instituição são negociados 

no momento da inscrição. 
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CÂMARA  

DE COMÉRCIO DE BARLAVENTO 

Quem somos 

Somos a maior agremiação empresarial do país.  

Percorremos um longo caminho desde a fundação 

até à presente data, buscando consolidação 

institucional, afirmação enquanto entidade 

representativa do empresariado regional. As nossas 

raízes remontam a 1918, ano da fundação da 

ACIAB. 

Integram a nossa rede empresarial centenas de 

membros associados, entre os quais profissionais 

liberais, micro, pequenas, médias e grandes 

empresas, e associações de classe.  

Somos o parceiro credível e indispensável de 

qualquer investidor que procura a região Norte de 

Cabo Verde. 

Estratégia de Intervenção 

A nossa estratégia é de transformar as condições em 

que os empresários da região desenvolvem a sua 

atividade, reduzindo ao mínimo os constrangimentos 

que dificultam esse desenvolvimento. 

Criamos as condições para que o empreendedorismo 

qualitativo se imponha e frutifique na região, 

visando uma densificação do tecido empresarial 

privado e, por essa via, a criação de postos de 

trabalho suficientes 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. 

Estrutura Organizacional 

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 estabelecidas nas ilhas 

de Santo Antão, Sal e Boa Vista e uma Antena na de 

São Nicolau.  

Órgãos Sociais 

São órgãos sociais da CCB a Assembleia-Geral, a 

Direção e o Conselho Fiscal, eleitos por um 

mandado de 4 anos e com a seguinte estrutura 

organizacional: 

Mesa da Assembleia:  

Presidente - João Gomes, Representante da Sossir, Lda 

Vice-presidente - Adelino Fonseca, Representante da PCA – Peritos 

Contabilísticos, S.A 

Secretária - Maria Teresa Graça, Representante da Fly Viagens e Turismo, 

Lda 

Conselho Fiscal: 

Presidente -  Paulo Monteiro, Representante da GARANTIA, SA 

Vogais:  

Eliseu Rodrigues, Representante da SODIGÁS, S.A.,  

Pedro Medina, Representante da MATEC, S.A.,  

Osvaldo Monteiro, Representante da SEFI, S.A.  

Silvestre Lopes da Silva; Representante da Silvestre Lopes da Silva - 

Despachante Oficial  

Direção 

Presidente - Belarmino Lucas, Representante de Belarmino Lucas 

Vice-Presidente - Jorge Maurício, Representante da ENAPOR, S.A 

Vogais:  

João Santos, Representante da PET SHOP, LDA, Luis Gonzaga, 

Representante da TRANSCOR-SV, S.A. 

Alexandre Novais, Representante da BATI BUILD CONSTRUÇÕES, 

LDA 

Alícia Wahnon, Representante da URGIMED, LDA 

Helena Rebelo Rodrigues, Representante de Helena Rebelo Rodrigues 

Pedro Fernandes, Representante da CONTABIL, LDA 

Paulo Santos, Representante da EDEAL, LDA 

José Moreno, Representante da ACONSULT, LDA 

José Cesar Alves, Representante de CASA ALVES, LDA 

Marco Fonseca Bento, Representante da BMOBILE, LDA 

Fernanda Vieira, Representante da TECNICIL, LDA 

Equipa Técnica 

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, etc. 
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Í N D I C E  
SEDE 

Avenida 5 de julho 
Mindelo, São Vicente, Cabo Verde 

CP : 728  

Telefone: +238 2328495  
Email: sede @becv.org  

 

DELEGAÇÃO SANTO ANTÃO 

Santo Antão, Porto Novo 

Telefone: +238 2228013 

Email: santo.antao@becv.org 

 
 

DELEGAÇÃO BOA VISTA 

Boa Vista, Sal Rei 
Telefone: +238 2512279 

Email: boa.vista@becv.org 

 
DELEGAÇÃO SAL  

Sal, Espargos 
Telefone: +238 2413711 

Email: sal@becv.org 
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BERÇO DO  

MOVIMENTO ASSOCIATIVO 

Em janeiro de 2018, a CCB retorna às instalações que outrora, em 1996, viram nascer e gerar o primeiro 

movimento associativo da região, a primeira Câmara de Comércio a cimentar os pilares do desenvolvimento e 

crescimento económico, ancorado no setor privado cabo-verdiano. 

A recente reabilitação das instalações da Ex 

Associação Comercial, Industrial e Agrícola de 

Barlavento - ACIAB, com a conclusão da 2ª fase 

do projeto do Centro de Negócios de Mindelo, 

marca 22 anos de atividades em prol do 

movimento associativo regional. 

Tributo Especial  

A Direção da CCB pretende converter esse 

momento num tributo especial em jeito de 

reconhecimento aos homens de negócio que 

souberam edificar a casa que albergou o 

movimento associativo dos anos 90 e atual sede 

social da organização, relevando visão, 

empenhamento e espírito de sacrifício.  

Na lista desses contribuintes destacam-se: Adega, 

SARL, Adriano Gonçalves, Agência Funerária Nª 

Sª da Luz, Alexandre Benoliel de Carvalho, 

António Brito Silva, António Duarte Almeida Jr 

& Filhos, Lda, Albertina Duarte Almeida, Bento 

António Lima & Filhos, Lda, Eloy Neves & 

Filhos, Lda, Casa Aguinaldo Vera Cruz, Lda, 

Casa Confiança, Lda, Celestino Lopes da 

Conceição, CONTAG, Lda, CABNAVE, SARL, 

Daniel Pinto Mascarenhas, Domingos António 

Duarte, Lda, Drogaria Central de João Maria 

Teixeira, Drogaria do Leão, Eugénio Manuel 

Ramos, Estabelecimentos “A FENIX”, Lda, Casa 

Benfica, Casa do Leão, Casa Miranda, Lda, 

Daniel David Cohen, Lda, Francisco Duarte 

Almeida, Farmácia Jovem, João Benoliel de 

Carvalho, Lda, José de Matos, Lda, José Rocha 

(Herdeiros), Lda, Lúcio Spencer, Marabu Sport, 

Moave, S.A.R.L, Mário Duarte Lopes, Lda, Pedro 

António Duarte Almeida, RETIMAR, Ricardo 

José Serradas & Cª, Lda, Soc. Comercial 

Vasconcelos Lopes, Lda, Soc. Luso Africana (S. 

Vicente), Lda, SHELL Cabo Verde, S.A.R.L, 

Valentim Santos Neves, Valentina Maria 

Rodrigues Soares, Vicente António Rodrigues. 

 

PEDS E OS 

DESAFIOS EMPRESARIAIS 

O programa de ação para 2018 revela planos de trabalho que traduzirão intervenções da Direção, da Equipa 

Técnica, incluindo Delegações e Conselhos Consultivos, e dos membros associados, as quais deverão, em 

parceria com o Governo, organizações públicas nacionais e internacionais e sociedade civil, procurar soluções 

globais para temas que por vezes transcendem as fronteiras da região e do país. 

As atividades desenvolvidas pela CCB em 2017, 

com particular enfoque no empoderamento do 

setor privado nacional, no financiamento à 

economia, no transporte e na conexão interilhas, 

entre outras, revelaram a crescente importância de 

uma abordagem global e de longo prazo, par e par 

com os objetivos estratégicos definidos no PEDS 

e que deverão “fazer de Cabo Verde uma 

economia de circulação no Atlântico Médio”.  

Um programa que deverá estimular o 

investimento privado, o desenvolvimento local e 
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regional, aproveitando-se da territorialização dos 

ODS e de um Estado que se quer parceiro nas 

relações com as empresas, uma administração 

pública que deverá primar cada vez mais pela 

qualidade e competência e focar-se 

exclusivamente na missão do serviço público 

eficiente e orientada pelo primado da lei. 

PROCESSOS, PESSOAS, 

ORGANIZAÇÃO E TECNOLOGIAS 

Transitaram para 2018 vários dos projetos concebidos para dar suporte a nova estrutura de atuação da CCB, 

por razões ligadas aos processos de procurement, sendo estes liderados por entidades parceiras de 

financiamento.  

Mobilização de Recursos 

Financeiros 

O contrato com o gabinete de consultoria foi 

assinado em março de 2018, na mesma data em 

que se iniciava a estruturação da UMRF – 

Unidade de Mobilização de Recursos Financeiros.  

Trata-se de um mecanismo através do qual a CCB 

reforçará a sua sustentabilidade económica e 

financeira, procurará soluções de financiamento 

para projetos específicos de promoção e 

desenvolvimento do setor privado, podendo ser 

iniciativas que resultam de parcerias com 

organizações públicas e privadas, com associações 

e grupos empresariais, priorizando aqueles que se 

alinham com as estratégias do desenvolvimento 

económico e social de Cabo Verde.   

Pretende-se que o projeto intervenha no âmbito 

das seguintes áreas:  

1. Desenvolver o modelo operacional e de 

gestão da UMRF; 

2. Estudar e mapear o mercado internacional 

de fontes de financiamento, que melhor se 

adaptem ao ambiente político, económico, 

social e empresarial de Cabo Verde; 

3. Recomendar uma lista restrita de 

possíveis fontes de financiamento / 

parceiros, perfis de cada um, destacando 

as vantagens comparativas em relação à 

realidade de Cabo Verde;  

4. Definir estratégias de intervenção que se 

concentrem em acordos especiais público-

privados, dependentes dos temas, e que 

permitam flexibilidade e proatividade na 

mobilização de recursos. Deve ser 

atribuída ênfase especial às áreas não 

tradicionais; 

5. Desenvolver propostas específicas para a 

mobilização de recursos a serem 

submetidas a entidades selecionadas. Para 

o 1º ano, espera-se um mínimo de duas 

propostas.  

Plataforma de Gestão  

Trata-se de uma solução integrada de gestão de 

conteúdos empresariais, totalmente suportada em 

tecnologia web, e que responde de forma 

transversal aos desafios das organizações, 

qualquer que seja a sua dimensão e sector de 

atividade.  

A plataforma disponibiliza uma camada de 

abstração para a modelação e implementação de 

workflows estruturados, reduzindo 

significativamente a necessidade de 

conhecimentos técnicos por parte dos 

colaboradores da CCB.  

O sistema permitirá a integração de 3 sistemas 

externos, nomeadamente, o portal www.becv.org, 

o aplicativo de gestão financeira da Primavera e o 

portal “Porton di Nos Ilha”, sendo este ultimo o 

suporte do licenciamento industrial e comercial.  

Na lista dos principais benefícios esperados desse 

projeto, destacam-se: 

 Aumento de produtividade 

 Redução de custos de operação 

 Aumento de competitividade 

 Facilidade no acesso à informação 

 Melhoria da qualidade de serviços  

Rede de Comunicação Interativa  

É sabido que as telecomunicações constituem um 

dos setores chave para o desenvolvimento das 

pequenas economias insulares, no contexto da 

economia globalizada e da tendência prevalecente 

para a liberalização da economia internacional. As 

insuficiências nesse setor são fortemente 

penalizantes para Cabo Verde, que precisa, como 

condição para o desenvolvimento a longo prazo, 

romper o seu isolamento e a marginalização em 

relação às correntes principais da economia 
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internacional e, a nível interno, intentar para 

políticas de poupança a todos os níveis.  

A par dos ganhos e insucessos que o país vem 

experimentando com as políticas públicas de 

conectividade das ilhas, sobretudo na esfera dos 

transportes aéreo e marítimo, a CCB procura 

contribuir na minimização dos efeitos nefastos 

que a “descontinuidade territorial” produz na 

competitividade das empresas nacionais.  

O projeto One Conference é mais uma das 

iniciativas da CCB, financiadas pelo Banco 

Mundial, através do qual a organização procura 

reforçar a sua posição de parceiro, facilitador e 

dinamizador da integração territorial. Os custos 

elevados praticados em Cabo Verde, em relação à 

mobilidade de pessoas e comunicação, somam 

pontuações elevadas e/ou proibitivas nos 

orçamentos das PMEs cabo-verdianas.  

One Conference será desenvolvido com uma das 

empresas de comunicação nacionais, e visa a 

estruturação de um sistema de comunicação 

interativa que ligará todas ilhas de Barlavento, 

baseada na solução “end to end”, com internet 

dedicada no Centro-Mindelo, equivalente à 10 

Mbps, e nas ilhas de S. Antão, S. Nicolau, Sal e 

Boa Vista, de 4 Mbps.  

A rede de videoconferência profissional permitirá: 

 Colaboração integrada de toda a equipa 

distribuída pelas 5 ilhas, com soluções de 

vídeo, voz e partilha de conteúdos; 

 Igual qualidade no atendimento aos 

operadores económicos seja no 

licenciamento comercial, industrial, e de 

certificado de origem, na intermediação ou 

assistência personalizada; 

 Formação profissional de curta duração, 

ligando ao mesmo tempo duas ou mais ilhas 

em torno de uma mesma ação; 

 Organização de reuniões técnicas e 

encontros de negócio, para satisfazer 

interesses e demandas de empresários locais 

e nacionais. 

Revisão dos Sistemas de Gestão  

Para além das profundas mudanças que ocorrerão 

na estrutura organizacional, prevê-se uma revisão 

exaustiva de todos os processos e ferramentas de 

gestão em uso na CCB, considerando a simples 

necessidade de atualização, mas sobretudo as 

novas responsabilidades adquiridas do Governo.  

Nesta lista incluem-se os seguintes processos e/ou 

sistemas: 

 Sistema de Gestão da Qualidade baseado 

na Norma ISO 9001:2015; 

 Sistema de Gestão dos RH; 

 Sistema de Gestão Financeira e 

Administrativa; 

 Modelo de Governance da CCB 

 Serviço de Internacionalização 

 Gabinete de Comunicação e Marketing  

Transição para Energia Renovável 

A CCB desde há muito assumiu uma participação 

e colaboração ativa nos programas nacionais que 

visam a transição para as Energias Renováveis.  

O sinal será mais visível com o investimento 

aprovado e orçado em cerca de 2.7 milhões de 

escudos, num projeto que deverá garantir 

autonomia controlada do Centro de Negócios de 

Mindelo, da energia com recurso a combustíveis 

fosseis.  

O sistema prevê um conjunto de trinta e seis 

painéis solares e um inversor de rede para 

alimentação hibrida, com capacidade para 

produzir cerca de 1700 kw.  

O projeto tem início marcado para maio de 2018, 

e será executado por uma das empresas 

associadas, do setor das energias renováveis.
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PARCERIAS  

NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Cartão Corporativo do Empresário 

O Cartão do Associado é uma iniciativa da CCB, lançado em 2002, com o objetivo de reforçar as relações 

de parceria entre os empresários que integram a sua rede e os demais atores económicos nacionais.  

Com efeito, o Cartão permitiu reforçar o espírito 

de adesão e sentimento de pertença dos 

associados, facilitando um conjunto de benefícios 

inerentes ao estatuto dos membros, na base de 

fortes parcerias estabelecidas com empresas bem 

posicionadas no país. 

Em consonância com o estudo de 

reposicionamento estratégico do setor privado 

nacional, realizado em 2017, a CCB decidiu 

apostar na conversão desse instrumento num 

Cartão do Empresário, atribuindo-lhe uma 

abrangência mais alargada, a nível nacional e 

além-fronteira, para além da sua requalificação, 

com características e vantagens próprias de um 

Cartão de Débito Corporativo.  

Com a decisão da Câmara de Comércio de 

Sotavento de aderir-se ao projeto, as duas 

entidades lançaram-se à procura de um parceiro 

estratégico da área financeira. Em 2017, embora 

o processo de procurement tenha sido concluído 

com sucesso, os resultados esperados não foram 

alcançados com esse parceiro. 

Assim, em janeiro de 2018, os promotores 

retomam as negociações, desta feita com o 

Banco Caboverdiano de Negócios (BCN), 

tendo conseguido reação positiva imediata. 

 

O BCN disponibiliza um Cartão de Débito da 

MASTERCARD que proporcionará tratamento 

diferenciado aos empresários associados às duas 

Câmaras, e que pode ser utilizado em vários 

estabelecimentos espalhados pelo mundo, 

incluindo um pacote de seguros com diferentes 

coberturas. Um instrumento que facilitará as 

compras online, viagens internacionais, para além 

de descontos no seio de um grupo alargado de 

empresas.  

O Cartão de Débito Corporativo será lançado no 

dia 13 de abril, durante a Assembleia Geral dos 

Associados da CCB.  

Triplo acordo com a PROEMPRESA 

O Governo decidiu promover e incentivar startups, parques tecnológicos, espaços de coworking, 

potenciadores de negócios e acesso a financiamento privado e público. Uma aposta nas competências 

humanas de excelência que aproveitará as vantagens do país para promover um ambiente de negócios à volta 

das Tecnologias de Informação e Comunicação e Investigação & Desenvolvimento.  

É neste quadro que a CCB e a PROEMPRESA 

apostam e celebram três acordos especiais de 

parceria, visando a promoção do 

empreendedorismo jovem, pela via (i) do 

Programa StartUp Jovem,  o qual deve potenciar 

o surgimento de empresas novas, embrionárias, 

ou ainda em fase de constituição, (ii) do 

Programa de Fomento ao Micro 

Empreendedorismo, na perspetiva de contribuir 

para a inclusão económica de jovens e mulheres 

através de oportunidades de criação de 

autoemprego e de rendimento via 

empreendedorismo e (iii) do Programa Express+, 

o qual permitirá financiamento a qualquer projeto 

de assistência técnica, seja qual for a dimensão, 

natureza ou área de atividade das empresas 

candidatas.  

Concomitantemente a PROEMPRESA delega à 

CCB plenos poderes para gerir e coordenar as 

incubadoras de S. Antão e S. Vicente, de forma a 

fortalecer este instrumento do ecossistema 

empresarial.  

PROCAPITAL e o Ecossistema de 

Financiamento à Economia 

Como resultado de excessivo endividamento do 

público e da consequente graduação de Cabo 
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Verde para níveis de risco elevado, as empresas 

caboverdianas defrontam-se com maiores 

dificuldades de acesso ao mercado de capitais, 

particularmente ao mercado exterior. A 

Sociedade de Capital de Risco, não sendo uma 

medida isolada do Governo para a problemática 

do financiamento a economia, adota critérios de 

gestão privada e deve ser gerido pelo direito 

privado, o Código das Empresas Comerciais e 

demais legislações específicas, aplicáveis às 

sociedades. 

Desde a sua génese que a CCB foi convidada a 

indicar um Administrador Delegado para 

estruturar e organizar a PROCAPITAL, o 

mecanismo que deverá contribuir na resolução da 

principal contradição enraizada no tecido 

empresarial nacional.  

Por sugestão do Governo, foi elaborada uma 

proposta de “Protocolo do Ecossistema de 

Financiamento à Economia”, o qual deverá 

envolver Governo, Câmaras de Comércio e 

instituições financeiras, e basear-se nos seguintes 

pressupostos: 

 Funcionamento efetivo da PROCAPITAL, 

enquanto ‘venture capital’, aportando 

capital de risco para iniciativas portadoras 

de sucesso; 

 Estabelecimento de linhas de financiamento 

bonificadas e ou garantidas, em parceria 

com as instituições bancárias, para as 

instituições de micro finanças, visando a 

promoção do emprego, a formalização da 

economia e a inclusão financeira; 

 Criação de linhas de crédito bonificadas 

e/ou garantidas no montante até 5.000.000 

contos para as empresas de qualquer 

dimensão nos setores do comércio, 

indústria, restauração, agroindústria, 

turismo, tecnologias de informação e 

comunicação, pescas, transportes, etc; 

 Desenvolvimento de programas de 

empreendedorismo, micro 

empreendedorismo jovem e incubação de 

empresas; 

 Criação de um Fundo Soberano de Garantia 

ao Investimento Privado para a promoção 

do acesso ao financiamento, no mercado de 

capitais, por parte de grandes empresas; 

 Suporte político do Governo permitindo o 

acesso das empresas caboverdianas ao 

financiamento junto de instituições 

financeiras regionais e internacionais; 

 Desenvolvimento de programas tendentes à 

promoção da boa governança empresarial 

pública e privada, assim como de um 

ambiente pró-empresas quer na sociedade 

como na própria administração pública. 

As partes comprometem-se, pela via do 

protocolo, a realizar esforços para coordenar e 

completar as suas atividades nas matérias que se 

detalham nesse protocolo e no pacto da aliança 

para o desenvolvimento do ecossistema de 

financiamento à economia, subscrevendo os 

seguintes princípios de:  

 Colmatar as lacunas ao nível do 

financiamento das necessidades do tecido 

empresarial local, através de um conjunto 

de mecanismos de apoio financeiro às 

empresas caboverdianas,  

 Facilitar apoios financeiros a projetos que 

contribuam para o reforço da capacidade 

empresarial, para o desenvolvimento de 

produtos e serviços tendo como prioridade 

inovação ao nível de processos, produtos, 

organização, marketing e projetos com alto 

potencial de criação de postos de trabalho,  

 Criar uma linha de crédito com 

financiamento dos bancos, instrumentos 

financeiros de apoio e partilha de risco com 

o Estado até o limite de 5.000 contos para o 

triénio 2018 - 2020, gerida com dotações 

semestrais de 700.000 contos e com 

mecanismo de avaliação e revisão 

semestral.  

Contrato-Programa com o Governo 

O supramencionado acordo de cooperação 

público-privada, celebrada a 24 de abril de 2017 

com o Governo de Cabo Verde, parece 

finalmente surtir os efeitos preconizados, depois 

de várias sessões de trabalho entre as Câmaras de 

Comércio e as Direções Nacionais da Indústria e 

das Alfandegas. O Contrato-Programa final 

inscreve um plano de implementação das 

medidas que acompanham a transferência das 

competências de licenciamento industrial e de 

certificado de origem, prevendo duas fases 

complementares, de transição e capacitação 

técnica das Câmaras de Comércio, e de revisão 

do sistema, compreendendo os regimes jurídicos 

e a plataforma de gestão digital.  

Em termos concretos, o contrato deve: 

 Contribuir para a melhoria do ambiente de 

negócio nacional, no geral, e do setor 
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industrial, em particular, harmonizando os 

indicadores do doing business; 

 Apoiar os esforços e as apostas de atração 

do Investimento Direto Estrangeiro e dos 

Emigrantes; 

 Modernizar, racionalizar e facilitar os 

serviços públicos de suporte a iniciativa 

privada e, por esta via, melhorar a 

competitividade do setor privado nacional e 

sua capacidade de geração de emprego 

decente; 

 Reforçar em quantidade e qualidade a 

capacidade técnica das Câmaras, incluindo 

competências para uma assistência técnica 

orientada às empresas; 

 Transferir os acervos físicos e eletrónicos 

da Direção Nacional da Indústria e 

Comércio e da Direção Nacional das 

Alfandegas para as Câmaras; 

 Adequar (equipamentos e mobiliários) os 

serviços de atendimento e back office das 

Câmaras; 

 Promover o desenvolvimento e a 

disseminação de informação genérica e 

especifica concernente, em todas as cidades 

do país; 

 Simplificar os requisitos e procedimentos 

inscritos nos processos de licenciamento 

industrial e certificado de origem 

preferenciais e não preferenciais, pela via 

da revisão e atualização dos instrumentos 

legais; 

 Divulgar massivamente o novo Sistema do 

Exportador Registado (REX) no SGP, 

aplicável desde 1 de janeiro de 2017; 

 Integrar os sistemas de licenciamento 

industrial e de Certificado de Origem 

Preferenciais e Não Preferenciais na 

plataforma “Integrated Government 

Resource Planning (IGRP)”. 

O orçamento aprovado pelos parceiros 

envolvidos no processo de transferência das 

competências ronda os onze milhões de escudos 

caboverdianos e será financiado pelo Governo de 

Cabo Verde. 

Regulação Pedagógica e Assertiva 

São várias as empresas da região que reclamam 

atitude mais pedagógica e assertiva por parte das 

Agências de Regulação e Fiscalização. Neste 

quadro, a CCB propõe novas formas de 

cooperação com as principais autoridades 

competentes nacionais, entre as quais se 

destacam a ARFA, a ARAP e o IGQPI.  

Os acordos propostos a essas Agências incluem, 

para 2018, as seguintes prioridades: 

 Contemplar a CCB nas ações inspetivas 

programadas com ou sem aviso prévio; 

 Disponibilizar a CCB informações que 

facilitam, na fase pós-inspeção, assistência 

orientada e com medidas corretivas e/ou 

preventivas intra e interempresas; 

 Desenvolver conjuntamente projetos 

estruturantes que visam a sensibilização e 

capacitação técnica das empresas reguladas.  

Programas de promoção setorial  

Vários projetos de promoção empresarial serão 

desenvolvidos e implementados com parceiros 

estratégicos, nomeadamente: 

 Programa “Investidor Emigrante”, cujo 

estatuto aguarda aprovação no parlamento 

nacional; 

 Programa de combate à informalidade 

empresarial, nomeadamente pela via da 

revisão e adequação do REMPE;  

 Construção do Complexo Industrial na ZIL, 

o projeto que aguarda licenciamento da 

Câmara Municipal de S. Vicente há mais de 

1 ano; 

 Realização do programa “Potenciar Micro e 

Pequenas Empresas – Ciclo II, em parceria 

com entidades com responsabilidade nas 

matérias do emprego, empregabilidade e 

formação profissional”; 

 Implementação do programa “Capacitação 

de Empresas para Certificação”, em 

parceria com o Banco Mundial; 

 Privatização da FIC–SA e 

reposicionamento da sociedade com um 

novo plano de negócio; 

 Apoio a implementação do Centro de 

Internacionalização de Negócios, em 

parceria com a CVTRADE INVEST;  

 Realização do “Fórum Cabo Verde 

Shipping”, em parceria com a Câmara de 

Comércio Internacional – CaboDutch; 

 Realização da “Conferência Internacional 

sobre Energia Renovável - Preenchendo o 

fosso do financiamento climático em 
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Pequenas Estados Insulares”, em parceria 

com a Direção Nacional da Energia; 

 Estudo técnico sobre o E-COMMERCE em 

Cabo Verde. - Impacto na economia 

nacional e nas redes de importação oficial e 

distribuição; 

 Estudo técnico e de viabilidade económica 

e financeira sobre o transporte de cargas 

aéreas interilhas, em parceria com os 

CORREIOS CABO VERDE SA. 

INTERMEDIAÇÃO  

E DIÁLOGO INSTITUCIONAL 

A intermediação e o diálogo institucional 

continuam sendo a via privilegiada através da qual 

a CCB procura influenciar as condições em que os 

empresários da região desenvolvem a sua 

atividade, eliminando ou atenuando os 

constrangimentos que limitam ou dificultam esse 

desenvolvimento.  

A presença e participação ativa em dezenas de 

mecanismos oficiais e ad hoc de concertação, 

coordenação e consulta, tem como principal 

prepósito propor ao Governo, chefias intermédias 

e parceiros de cooperação, soluções que 

contribuem para a melhoria do ambiente de 

negócio e das condições do investimento direto 

nacional e estrangeiro, da capacidade 

empreendedora e inovadora das empresas que 

operam na região e, sobretudo, da sua capacidade 

competitiva.  

O exercício associado a intermediação e diálogo 

institucional também resulta da forte proximidade 

que a instituição vem mantendo com as empresas 

associadas, através das visitas semanais levadas a 

cabo pelos técnicos da CCB em todas as ilhas da 

região. 

FORMAÇÕES  

INTRA E INTEREMPRESAS 

A CCB continua os esforços no sentido da melhoria do sistema nacional da formação profissional, 

procurando alinhar os recursos disponíveis às oportunidades geradas pelo mercado e pelas empresas.  

Os programas de formação profissional e emprego 

devem poder responder com maior precisão às 

políticas do desenvolvimento económico, melhor 

orientados e mais consequentes em relação ao 

mercado real de trabalho, alinhados com a 

filosofia de um sistema dualista em que o 

conhecimento técnico seja ministrado também no 

seio das empresas, propiciando, por esta via, o 

desejado entrosamento com o ambiente laboral.  

Os acordos a celebrar entre a CCB, o IEFP e 

outras entidades com competências na área da 

promoção do emprego, da empregabilidade e da 

formação profissional, devem salvaguardar 

coerência, articulação e integração entre esses 

programas, e privilegiar: 

 Auscultação do setor privado versus 

formulação de propostas de políticas 

estratégicas para o setor da formação 

profissional nacional; 

 Clarificação e distinção do papel dos players 

no sistema nacional da formação 

profissional; 

 Alinhamento das ofertas e necessidades 

formativas, considerando o novo contexto de 

desenvolvimento socioeconómico; 

 Aumento das oportunidades de estágios 

profissionais pela via da participação efetiva 

das empresas; 

 Flexibilização do regime laboral de forma a 

potenciar desenvolvimento e crescimento 

económico e empresarial. 

O sucesso na implementação dos planos de 

formação depende sempre da capacidade de 

mobilizar recursos financeiros alternativos, 

enquanto complemento essencial para motivar a 

participação das empresas e seus colaboradores.  
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PRINCIPAIS  

MISSÕES AO EXTERIOR  

As missões empresariais ao exterior são igualmente operacionalizadas em função da reação das 

empresas associadas. A mobilização de recursos para minimizar a taxa de participação dos 

empresários é, igual que nas formações profissionais, o fator determinante na concretização das 

mesmas.  

As missões tornadas publicas no plano 2018 procuram responder as prioridades dos associados, 

reservando os mercados que têm investimentos ou intenções de investimento em Cabo Verde e 

persistindo na estratégia de segmentação dos mercados, sobretudo os de consolidação e de aposta. 

Neste sentido, a CCB procurará reforçar a cooperação com a CV TRADEINVEST e Embaixadas de 

países com elevado interesse económico e empresarial para os associados.  

AGENDA 

ESPECÍFICA POR REGIÕES 

A CCB prosseguirá a estratégia e aposta na motivação e capacitação das Delegações e grupos 

empresariais locais, com o objetivo de neles centrar a liderança dos processos de desenvolvimento 

do empresariado local, baseados nas potencialidades e oportunidades de cada ilha.  

S a n t o   A n t ã o 

Ações prioritárias 

 Reorganização e capacitação da equipa técnica da Delegação; 

 Reforço da capacidade de atuação e liderança do Conselho Consultivo local; 

 Conclusão das negociações com a Câmara Municipal do Porto Novo em torno do terreno 

adquirido para a construção do Centro de Negocio na ilha; 

 Dinamização da Incubadora de Negócios, na base do acordo celebrado com a 

PROEMPRESA; 

 Instalação e dinamização da Comissão Ad Hoc, enquanto mecanismo de facilitação da 

atividade empresarial na ilha; 

 Promoção de workshops temáticos de maior interesse para a economia local, 

nomeadamente:  

o Gestão, Tecnologias e Boas Práticas no Agronegócio, 

o Turismo Alternativo em S. Antão, 

o Vantagens Competitivas dos Agrupamentos Empresariais, 

o Potencialidades e Oportunidades do Mercado Turístico; 

 Promoção de formações específicas com interesse para a economia e empresários da ilha, 

nomeadamente: 

o Técnicas e tecnologias aplicáveis à produção agrícola nas condições de S. Antão, 

o Gestão de Unidades de Negócio Agrícolas e Pecuárias, 

o Marketing e Comercialização de Produtos Agrícolas, 

o Técnicas de Processamento e Acondicionamento de Produtos Agrícolas, 

o Qualidade Versus Competitividade do Produto, 
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o Negócios em torno de desporto de aventura, 

o Boas Práticas na “Cozinha e Bar”, 

o Inglês e Francês Comercial, 

o Técnicas de Atendimento e Secretariado aplicáveis ao turismo; 

 Em parceria com as Câmaras Municipais:  

o Desenvolver programas estruturantes de promoção de iniciativas empreendedoras 

nas áreas com maiores potencialidades, incluindo a mobilização de recursos; 

o Estudar alternativas de atração do IDE e Emigrante; 

o Montagem de missões temáticas a países de interesse técnico e empresarial, 

nomeadamente Brasil, Portugal, Israel, Luxemburgo. 

S. N i c o l a u  

Plano de ações prioritárias 

 Instalação da Delegação da CCB na ilha, incluindo capacitação da equipa técnica; 

 Instalação do Concelho Consultivo; 

 Instalação e dinamização da Comissão Ad Hoc, enquanto mecanismo de facilitação 

empresarial; 

 Em parceria com as Câmaras Municipais: 

o Desenvolver programas de promoção de iniciativas empreendedoras nas áreas com 

maiores potencialidades, 

o Estudar alternativas de atração do IDE e Emigrante 

o Montagem de missões temáticas a países de interesse técnico e empresarial, 

nomeadamente Brasil, Portugal, Israel, Luxemburgo; 

 Promoção de workshops sobre temáticas de maior interesse para a economia local, 

nomeadamente:  

o Gestão, Tecnologias e Boas Práticas no Agronegócio 

o Turismo Alternativo em S. Nicolau 

o Vantagens Competitivas dos Agrupamentos Empresariais 

o Potencialidades e Oportunidades do Mercado Turístico 

 Promoção de formações especificas com interesse para a economia e empresários da ilha 

o Técnicas e Tecnologias aplicáveis à produção agrícola nas condições de S. Nicolau 

o Gestão de Unidades de Negócio Agrícolas e Pecuárias 

o Marketing e Comercialização de Produtos Agrícolas  

o Técnicas de Processamento e Acondicionamento de Produtos Agrícolas 

o Qualidade Versus Competitividade do Produto 

o Negócios em torno de Desporto de Aventura 

o Boas Práticas na “Cozinha e Bar” 

o Inglês e Francês Comercial   

o Técnicas de Atendimento e Secretariado aplicáveis ao turismo 
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S a l 

Ações prioritárias 

 Reforço da capacidade técnica da Delegação; 

 Reforço da capacidade interventiva e de liderança do Conselho Consultivo; 

 Dinamização da Comissão Ad Hoc, enquanto mecanismo de facilitação empresarial, 

 Promoção de workshop e Ateliers regulares sobre temáticas de maior interesse para a economia 

local, nomeadamente:  

o Negócios em torno das Cadeias Hoteleiras, 

o Segurança Pública versus Competitividade do Destino, 

o Vantagens Competitivas dos Agrupamentos Empresariais, 

o Importância de “Marcas e Patentes” na competitividade das empresas; 

 Dinamização da Comunidade Portuária do Sal, com o objetivo de promover o desenvolvimento e a 

competitividade do Porto da Palmeira; 

 Promoção de formações específicas em conformidade com o diagnóstico realizado no seio das 

empresas; 

 Em parceria com a Câmara Municipal:  

o Desenvolver programas de promoção de iniciativas empreendedoras nas áreas com maiores 

potencialidades para a ilha, 

o Estudar alternativas de atração do IDE e Emigrante, 

o Montar missões temáticas a países de interesse técnico e empresarial local, 

o Montar projeto de “Feira de Oportunidades”, destinada a promoção de Micro e Pequenas 

Empresas ligadas ao mercado turístico, 

o Montar projeto de promoção de produtos artesanais nacional, 

o Estudo minucioso em torno da problemática (causa e efeito) do transporte internacional no 

Sal, 

o Estudar opções de viabilização do Centro de Negócio do Sal. 

B o a  V i s t a 

Plano de ações prioritárias 

 Deslocalização das instalações da Delegação com objetivo de uma melhor centralidade e 

acesso; 

 Reforço da capacidade técnica da Delegação; 

 Reforço da capacidade interventiva e de liderança do Conselho Consultivo; 

 Dinamização da Comissão Ad Hoc, enquanto mecanismo de facilitação empresarial; 

 Promoção de workshops e ateliers regulares sobre temáticas de maior interesse para a economia 

local, nomeadamente:  

o Negócios em torno das Cadeias Hoteleiras, 

o Segurança Pública versus Competitividade do Destino, 

o Vantagens Competitivas dos Agrupamentos Empresariais, 

o Importância de “Marcas e Patentes” na competitividade das empresas; 



 

 

15 
 

 Promoção de formações específicas em conformidade com o diagnóstico realizado no seio das 

empresas; 

 Em parceria com a Câmara Municipal:  

o Desenvolver programas de promoção de iniciativas empreendedoras nas áreas com maiores 

potencialidades para a ilha, 

o Estudar alternativas de atração do IDE e Emigrante, 

o Montar missões temáticas a países de interesse técnico e empresarial local, 

o Estudar alternativas de terrenos para a construção do Centro de Negócios da Boa Vista. 
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ORÇAMENTO  

DE EXPLORAÇÃO 

Rubricas Valor  Rubricas Valor  
 

RENDIMENTOS    Materiais de Escritório 400.000,00 

Rendimentos de Atividades Empresariais 20.408.000,00  Publicidade e Marketing 500.000,00 

 Rendimentos de Missões 3.850.000,00  Livro e documentação técnica 50.000,00 

 Rendimentos de Formação 4.800.000,00  Limpeza, Higiene e Conforto 500.000,00 

 Rendimentos de Eventos 5.000.000,00  Gastos Vistoria 300.000,00 

 Fee Gestão de Projetos  5.258.000,00  Rendas e Aluguer 1.159.200,00 

 Arbitragem e Conciliação 1.000.000,00  Gastos de Representação 100.000,00 

 Outras Atividades 500.000,00  Comunicação 1.350.000,00 

Rendimentos de Atividades Correntes 29.000.000,00  Seguros 300.000,00 

 Quotas 11.000.000,00  Vigilância e segurança 50.000,00 

 Licenciamento Comercial 18.000.000,00  Serviço informático 160.000,00 

 Outras Atividades 0,00  Deslocações e Estadas 1.000.000,00 

Proveitos e ganhos financeiros 5.271.000,00  Honorários/ Trabalhos Especializados 1.400.000,00 

 Juros de depósito bancário 28.000,00  Serviços bancários 350.000,00 

 Rendas (Propriedade Investimento - "Centro Negocio" 4.743.000,00  Apoios a Associados 700.000,00 

 Outros Proveitos 500.000,00  Outros Fornecimentos 250.000,00 

Rendimentos Extra. E. A 0,00 Gastos com Pessoal 27.505.197,65 

TOTAL RENDIMENTOS 54.679.000,00  Ordenados e Salários 20.371.030,65 

GASTOS 20.408.000,00  Remunerações Adicionais 2.942.069,00 

Gastos de Atividades Empresariais    Encargos Patronais 3.730.098,00 

 Missões  13.963.440,00  Outras Gastos com pessoal 462.000,00 

 Formação 3.347.827,00 Gastos Financeiras 1.420.857,00 

 Antenas 4.173.913,00  Juros Suportados 1.070.857,00 

 Quotas junto a organizações internacionais 150.000,00  Prop. Investimento - "Centro Negocio" 350.000,00 

 Organização de Eventos (Feira Turismo) 600.000,00 Outras Gastos e Encargos 400.000,00 

 Arbitragem e Conciliação 4.347.826,00  Donativos  0,00 

 Outras não especificadas 909.091,00  Outras Gastos/ Encargos 400.000,00 

Gastos de Atividades Correntes 434.783,00 Amortização e Reintegração Exercício 3.000.000,00 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros   Provisões Exercício 0,00 

 Água/Eletricidade 9.919.200,00 Gastos Extra. E. A (82/83) 0,00 

 Combustíveis 850.000,00 TOTAL DE GASTOS 56.208.694,65 

 Materiais/ Serviços Manutenção/Conserv. e reparação 150.000,00 RESULTADO LíQUIDO -1.529.694,65 

Orçamento de investimento  
Atividades  Valor estimado, 

contos 

Fonte de  

Financiamento 

Contrução do Complexo Industrial ZIL  46.000 CCB 

Sistema de Gestão Integrada de Processos 6.000 Externa 

Sistema de Comunicação Corporativa 6.000 Externa 

Unidade de Mobilização de Recursos Financeiros 6.000 Externa 

Capacitação interna para assunção de novas competências do Estado 15.000 Externa 

Transição para Energias Renováveis  2.760 Externa 

Edificação do Centro de Negócios na ilha do Sal 32.400 Externa 

Total 114.100  

 


