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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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2017 

dados da economia  
Sumário executivo 

Conforme publicação oficial do Banco de Cabo Verde, as estatísticas e indicadores de tendência da 

atividade apontam para a manutenção de um quadro de retoma da dinâmica económica no primeiro semestre 

de 2017, ancorada num contexto externo mais favorável ao crescimento da procura turística e do 

investimento direto no país e numa conjuntura de contínua melhoria do clima económico e aumento da 

oferta de crédito. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o PIB cresceu 3,6% em 

termos homólogos no primeiro trimestre de 2017, impulsionado principalmente pelos desempenhos 

positivos da indústria transformadora, de alojamento e restauração e do comércio. Do lado da procura, 

o crescimento terá sido determinado, sobretudo, pelos contributos do investimento privado nos 

setores dos transportes e turismo e pelo consumo privado.  

A evolução dos indicadores de alta frequência sugere a manutenção do atual ciclo de crescimento até 

agosto de 2017, pese embora alguma desaceleração, explicada por um menor contributo dos investimentos. 

Os preços ao consumidor mantiveram, nos últimos seis meses, a trajetória de recuperação iniciada em 

janeiro, tendo a taxa de inflação média anual se fixado, em agosto, em 0,1%, 1,5 pp acima do valor registado 

em dezembro de 2016. A recuperação dos preços ao consumidor reflete em larga medida a tendência da 

inflação importada, determinada pelo aumento, ainda que com alguma volatilidade, dos preços das 

matérias-primas energéticas e não energéticas e fortalecimento da procura interna dos principais 

fornecedores do país, bem como por algum efeito, no preço dos bens alimentares não transformados, do 

atraso na queda das chuvas na época de 2017.  

As contas externas registaram um défice de 2.580,4 milhões de escudos no primeiro semestre, determinado 

pelo significativo agravamento da balança corrente, reflexo, dada a elevada propensão marginal do país a 

importar, do fortalecimento da atividade económica, numa conjuntura de aumento da inflação pelos custos 

e dos preços ao consumidor dos principais mercados fornecedores do país.  

A redução das disponibilidades líquidas sobre o exterior, tanto do Banco de Cabo Verde como dos bancos 

comerciais, até junho determinou a diminuição da oferta monetária, expressa pelo agregado M2, em 0,4% 

face a dezembro de 2016, não obstante o crescimento do crédito ao Governo central e à economia na ordem 

dos 10 e 2%, respetivamente. De notar que o aumento do endividamento interno bruto do Governo central 

verificou‐se numa conjuntura de redução das suas necessidades de financiamento, em função da melhoria 

das contas públicas. 

O saldo orçamental global registou no primeiro semestre um excedente, de 685 milhões de escudos 

caboverdianos, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2009. A evolução das contas públicas 

refletiu o melhor desempenho da atividade económica, os desembolsos mais oportunos da ajuda 

orçamental e donativos diretos, bem como a redução das despesas de investimento. 

A performance favorável da economia nacional no primeiro semestre, as melhores perspetivas quanto 

ao contexto externo e as orientações das políticas macroeconómicas sustentam o cenário de 

crescimento económico próximo de 4% para 2017.  

A orientação da política monetária deverá continuar a estimular a procura interna, garantida a 

ausência de pressões significativas nas reservas externas e na inflação. Entretanto, no plano estrutural, 

para a expansão da oferta agregada e do potencial de crescimento, o país enfrenta o desafio de 

implementar adequadamente reformas que induzam o aumento da produtividade total dos fatores. 
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Doing business 2017 

Cabo Verde ocupa o 127º lugar no Relatório do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2017, tendo 

melhorado 3 dos seus indicadores relativamente ao ano anterior.  

 

 

Opinião pública do FMI 

Segundo opinião tornada pública pelo Fundo Monetário Internacional, a recuperação económica de Cabo 

Verde está ganhando impulso, refletindo um ambiente externo mais favorável e o retorno das reformas 

económicas em andamento.  

Cabo Verde alcançou uma consolidação fiscal notável nos últimos anos, mas a redução da dívida pública 

se mostrou difícil, devido, em parte, à depreciação do escudo em relação ao dólar dos EUA, mas também 

refletindo a necessidade de apoiar as empresas estatais deficitárias. Em 2017, estima-se que o déficit 

orçamentário tenha diminuído para 3% do PIB e a dívida pública tenha diminuído para 126,5% do PIB, o 

primeiro declínio em uma década. O objetivo do déficit orçamentário de 2018 de 3,1% do PIB é viável, 

mas exigirá esforços decisivos para continuar a fortalecer a direção da administração fiscal e aduaneira e 

garantir que as vendas de ativos públicos atrasadas no ano passado se concretizem em 2018. 

No futuro, a equipa do FMI recomenda aprofundar os esforços de consolidação fiscal e acelerar a 

reestruturação das empresas públicas. A eliminação de necessidade de apoio governamental, em particular 

à TACV, IFH e ELECTRA, abriria margem para um crescimento mais rápido do crédito ao setor privado, 

aumentaria a confiança dos investidores, aceleraria o crescimento de médio prazo, colocaria dívida pública 

num caminho descendente e reduziria o risco da angústia da dívida externa. 

O sucesso da estratégia fiscal depende das reformas estruturais para fortalecer as instituições fiscais e conter 

os riscos. A fim de fortalecer a mobilização da receita interna, a equipe recomendou revisitar as despesas 

fiscais existentes e evitar a concessão de isenções fiscais adicionais que corroem a base de tributação. 
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Planos para adotar uma nova lei cambial e uma nova lei orgânica do Banco Central de Cabo Verde (BCV) 

é considerado pelo FMI como sendo desejável. A consolidação da legislação vigente em matéria de divisas 

e a liberalização das contas financeiras e de capital, abertas deverão apoiar os esforços para integrar Cabo 

Verde na economia global. 

A equipe congratulou-se ainda com os esforços do BCV para fortalecer a regulamentação e supervisão do 

setor bancário. Os indicadores de estabilidade financeira melhoraram, mas o alto nível de empréstimos 

improdutivos (NPLs) e baixa rentabilidade precisam ser abordados.  

A perda de relações bancárias correspondentes (CBRs) representa uma vulnerabilidade, dada a dependência 

de Cabo Verde de remessas de emigrantes e depósitos. Uma forma de prevenção seria, possivelmente, 

reverter a perda de CBRs, a longo prazo, e que seria facilitada pelo fortalecimento das medidas em curso 

para uma cooperação efetiva com outras jurisdições em questões fiscais. 

A implementação constante das reformas estruturais é fundamental para impulsionar o crescimento 

potencial, promover a criação de emprego e reduzir a pobreza. Melhorar a qualidade da educação e da 

formação é fundamental para aumentar a produtividade e enfrentar os altos níveis de desemprego juvenil e 

feminino. Proteger adequadamente a classe menos favorável exige fortalecer e melhorar a segmentação do 

programa social e proteger as despesas sociais dos esforços de consolidação fiscal.  

Situação do setor do Transporte  

Transporte Aéreo - Movimento de Aeronaves 

Segundo dados do INE, no ano 2017, o número de aeronaves movimentados, nos aeroportos e aeródromos 

de Cabo Verde, cresceu 19,9% em relação ao ano 2016.  

Em termos absolutos, no ano de 2017 registaram-se 36.212 movimentos de aeronaves, 6.003 

movimentos de aeronaves a mais face ao ano de 2016. 

Em 2017, os números de aterragens e descolagens de aeronaves cresceram, ambos, 19,9%, em 

relação a 2016. Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se nos aeroportos e aeródromos de 

Cabo Verde 18.107 movimentos de aterragens e 18.105 movimentos de descolagens, correspondendo a 

3.002 aterragens e 3.001 descolagens de aeronaves a mais comparativamente 

ao ano de 2016, respetivamente. 

Transporte Aéreo - Movimento de Passageiros  

Durante o ano de 2017, mais de 2,6 milhões de passageiros passaram pelos aeroportos e aeródromos cabo-

verdianos, representando um aumento de 17,3% relativamente ao ano anterior. Em termos absolutos, no 

ano de 2017, passaram pelos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, 2.649.231 passageiros, 

correspondendo a 390.876 passageiros a mais do que em 2016.  

Em 2017, os números de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito direto cresceram 15,5%, 

20,7% e 7,9%, respetivamente, em relação a 2016.  

Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde 

1.242.513 movimentos de passageiros embarcados, 1.237.313 movimentos de passageiros desembarcados 

e 169.405 movimentos de passageiros em trânsito direto, correspondendo a 166.619 passageiros 

embarcados, 211.794 passageiros desembarcados e de 12.463 passageiros em trânsito direto a mais face ao 

valor registado em 2016 

Transporte Aéreo - Movimentos de Cargas  

Durante o ano de 2017, a movimentação de cargas, nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, diminuiu 

23,4% face ao ano 2016. Em termos absolutos, no ano de 2017 registou-se movimentos de 2.127.108 

toneladas de cargas, correspondendo a 650.653 toneladas de cargas a menos em relação ao ano de 2016. 

A movimentação de cargas embarcadas diminuiu cerca de 26,6% e a de cargas desembarcadas 

também reduziu 21,7% em relação ao ano de 2016. 
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Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, 

movimentos de 731.620 toneladas de cargas embarcadas (264.720 toneladas a menos do que em 2016) e 

1.395.488 toneladas de cargas desembarcadas (385.933 toneladas de cargas desembarcadas também a 

menos do que em 2016). 

Transporte Marítimo - Movimentos de Navios  

No ano de 2017, o tráfego de navios nos portos de Cabo Verde diminuiu 6,3% em relação ao ano de 2016. 

Em termos absolutos, no ano de 2017, registaram-se 7.063 movimentos de navios nos portos de Cabo 

Verde, 471 movimentos a menos face ao ano de 2016 

No período em análise, a movimentação de navios de longo curso cresceu 15,6% e a de navios de cabotagem 

diminuiu 10,2%, em relação ao ano de 2016. Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se, 

nos portos de Cabo Verde, 1.329 movimentos de navios de longo curso (179 movimentos a mais do que 

em 2016) e 5.734 movimentos de navios de cabotagem (650 movimentos a menos do que em 2016). 

Transporte Marítimo - Movimentos de Mercadorias 

No ano de 2017, a quantidade de mercadorias movimentadas nos portos de Cabo Verde, aumentou 12,3% 

em relação ao ano de 2016. 

Em termos absolutos, no ano de 2017, movimentaram-se nos portos de Cabo Verde, 2.334.079 toneladas 

de mercadorias, 255.373 toneladas de mercadorias a mais do que em 2016 

Em 2017, as quantidades de mercadorias carregadas, descarregadas e em transbordo/granel 

líquido, nos portos de Cabo Verde, cresceram 15,6%, 12,8% e 4,9%, respetivamente, em relação ao ano de 

2016.  

Em termos absolutos, no período em análise, movimentaram-se, nos portos de Cabo Verde, 446.387 

toneladas de mercadorias carregadas (60.075 toneladas a mais do que em 2016), 1.598.240 toneladas de 

mercadorias descarregadas (181.905 toneladas a mais do que em 2016) e 289.452 toneladas de mercadorias 

em transbordo/ granel líquido (13.393 toneladas a mais do que em 2016). 

Transporte Marítimo - Movimentos de Passageiros  

No ano de 2017, o número de movimentos de passageiros, nos portos de Cabo Verde, decresceu 3,2 % em 

relação ao ano 2016.  

Em termos absolutos, no ano de 2017, registaram-se 873.915 movimentos de passageiros nos portos de 

Cabo Verde, 29.212 movimentos de passageiros a menos do que em 2016 

Em 2017, o número de passageiros embarcados, nos portos de Cabo Verde, cresceu 3,6%, em relação ao 

ano de 2016, o número de passageiros desembarcados e em trânsito, decresceu 0,6% e 46,5%, 

respetivamente, em relação ao ano de 2016.  

Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se, nos portos de Cabo Verde 419.589 passageiros 

embarcados, 406.458 passageiros desembarcados e 47.868 passageiros em trânsito, correspondendo a 

14.670 passageiros embarcados a mais, 2.310 passageiros desembarcados a menos e 41.572 passageiros em 

trânsito direto a menos, face ao valor registado em 2016. 

Transporte Marítimo - Movimentos de Contentores  

Em 2017, o número de movimentos de contentores nos portos de Cabo Verde, cresceu 20,2% em relação 

ao ano de 2016.  

Em termos absolutos, no período em análise, registou-se, nos portos de Cabo Verde, 75.795 movimentos 

de contentores de 20 pés (teus), correspondendo a 12.731 movimentos de contentores a mais do que em 

igual período de 2016. 

No período em análise, os números de movimentos de contentores carregados, descarregados, baldeados e 

em transbordo, nos portos de Cabo Verde, cresceram 20,6%, 19,4%, 8,3% e 465%, respetivamente, em 

relação ao ano 2016.  
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Em termos absolutos, no período em análise, registaram-se, nos portos de Cabo Verde, 37.352 contentores 

carregados (6.371 contentores a mais do que em 2016), 37.932 contentores descarregados (6.173 

contentores a mais do que em 2016), 313 contentores baldeados (24 contentores a mais do que em 2016) e 

198 contentores em transbordo (163 contentores a mais do que em 2016). 

Capacitação  

Institucional 
2017 pode ser considerado o ano de viragem em várias esferas da atividade económica e empresarial de 

Cabo Verde, com evoluções remarcáveis em termos da eficiência fiscal, do apoio às empresas e ao 

investimento, das reformas ao nível do estado e do setor empresarial público. Na generalidade, os resultados 

de 2017 foram positivos para a economia em termos de evolução em diversas áreas, pese embora o sucesso 

da capacidade de alavancagem das novas políticas governativas. Na ótica da procura, os dados indicam um 

crescimento do PIB cerca de 3 a 4 vezes superior entre 2015 e 2017 (de 1,5% para 5,5%), bem como um 

aumento significativo (30%) do consumo privado no mesmo período.  

Os operadores económicos, na sua avaliação conjuntural de 2017, no tocante a várias áreas de atividade 

económica (construção, comércio em estabelecimentos, turismo, indústria transformadora e transportes e 

serviços auxiliares aos transportes), dão-nos conta que o “indicador de clima” manteve a tendência 

ascendente ao longo do ano, ou seja, um ritmo de crescimento económico continuo. 

Não menos importante foi o alcance do processo de construção da cooperação público-privada, com a 

celebração, a 24 de abril de 2017, do acordo final entre o Governo e as Câmaras de Comércio, num contexto 

que decorria a 1ª Semana do Setor Privado Caboverdiano, marcada por um conjunto de atividades especiais, 

desde a visita do Primeiro-Ministro às ilhas de S. Vicente, Sal e Santiago, à reunião do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Empresarial.  

Terminava assim a fase prolongada das negociações com sucessivos Governos anteriores, facto que iria 

legitimar a montagem e o desenvolvimento de um conjunto de projetos de capacitação técnica e 

institucional da CCB, num futuro próximo. O primeiro desafio prendia-se com o desenho dos contratos-

programa, entendidos enquanto mecanismos específicos para a transferência efetiva das competências 

inscritas no acordo de cooperação, com prioridade para o Licenciamento Industrial, a emissão de 

Certificados de Origem Preferenciais e Não Preferenciais, as Incubadoras de Ideias de Negócio, e a FIC 

SA. 

FIC SA, sob liderança das Câmaras 

A XXIª edição da Feira Internacional de Cabo Verde parece ter colocado fim também ao longo percurso do 

processo de privatização da FIC SA, com o Governo a dar sinais claros em relação ao empoderamento do 

setor privado, cedendo a maioria do capital social da empresa às Câmaras de Comércio.  

A decisão foi do Vice-Primeiro Ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, ao propor a celebração de um 

memorando de entendimento enquanto resolução para operacionalizar o processo de privatização da FIC 

SA, em consonância com o acordo de parceria público-privada, assinado entre Governo e Câmaras de 

Comércio, em abril de 2017. 

Através da resolução nº 87/2017 de 3 de agosto, o Governo de Cabo Verde aprovou uma lista de empresas 

a serem reestruturadas, concessionadas, privatizadas ou ainda geridas em regime de parcerias público-

privadas, visando sobretudo criar condições para assegurar o aumento da eficiência das empresas públicas, 

promover o crescimento económico, criando novas oportunidades de negócios e investimentos para o sector 

privado nacional, ao mesmo tempo atraindo investidores e parceiros estratégicos para facilitar o 

desenvolvimento de setores estruturantes para a economia nacional. 
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A Feira Internacional de Cabo Verde foi o palco privilegiado para selar esse memorando de entendimento, 

segundo o qual o governo compromete-se a entregar às Câmaras de Comércio a maioria do capital social 

detido nessa empresa pública. O processo de transferência do capital social da FIC SA será precedido de 

uma avaliação aos ativos e negócios da empresa, tendo sido acordado o valor contabilístico enquanto 

condição-base para a transação, considerando que a missão primordial da FIC SA é a promoção e o 

desenvolvimento do setor privado nacional, dando suporte aos programas de incremento do investimento 

direto, das exportações e da internacionalização.  

Para mais, as Câmaras de Comércio defendem que o processo de privatização da FIC SA deve ocorrer com 

a cedência definitiva das infraestruturas existentes nas cidades do Mindelo e da Praia, as quias são essenciais 

para a realização das exposições feirais, e sobretudo para suportar o enriquecimento do portefólio de 

serviços nessa nova etapa da empresa.  

 

1ª Semana do Setor Privado Nacional 

O processo de facilitação do comércio em Cabo Verde registou um marco histórico, quando o Governo 

decidiu terceirizar a competência do licenciamento comercial nas Câmaras de Comércio, ao abrigo do 

Decreto – Lei N.º 5/99, de 01 de Fevereiro de 1999, o qual, embora limitasse e vinculasse o exercício dessa 

competência aos procedimentos administrativos e operacionais, permitiu uma simplificação extraordinária 

do processo de importação e comércio a grosso, com a consequente redução do tempo de espera pelos 

operadores, de meses para horas. Entretanto, os ganhos conseguidos na importação e comércio a grosso não 

foram alargados a outros setores estratégicos de atividade económica, de modo a facilitar a integração do 

sistema nacional, no que concerne a gestão, avaliação e monitorização global, pese embora as tentativas 

empreendidas no quadro do programa de desenvolvimento da plataforma digital designada de Integrated 

Government Resource Planning (IGRP). Registou-se assim, a partir dessa altura, uma certa estagnação do 

processo de capacitação técnica e institucional das estruturas públicas de prestação de serviços à iniciativa 

privada e um deficiente diálogo entre os setores público e privado, factos que condicionaram as políticas 

reformistas do ambiente de negócio, a promoção do investimento, assim como o empoderamento do setor 

privado. 

Um Estado Amigo do Setor Privado  

O programa para a IX Legislatura (2016-2021) enfatiza a aposta do Governo num Estado inteligente, 

parceiro, amigo da economia e das empresas, focado na regulação e fiscalização das atividades económicas. 

Trata-se de uma estratégia de facilitação do desenvolvimento económico que deverá acelerar a reforma da 

administração pública, reduzir para níveis aceitáveis os handicaps de natureza jurídica e administrativa, 

mas igualmente de colocar à disposição do setor privado, mecanismos de que necessita para o seu 

crescimento e empoderamento. Neste contexto, a Semana do Setor Privado que decorreu de 18 a 24 de 

abril, foi marcada por um conjunto de atividades especiais, começando pela visita do Primeiro- Ministro a 

empresas das ilhas S. Vicente, Sal e Santiago e terminou com uma reunião do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Empresarial (CNDE), no dia 24, no Palácio do Governo.  

Na tarde de 18 de abril, a CCB assinalava a Semana do Setor Privado com um almoço aberto a todos os 

operadores económicos da região. 

Melhoria do Ambiente de Negócio  

Na reunião do CNDE foram ultimadas as negociações para a assunção de medidas vitais e urgentes para a 

competitividade das empresas nacionais, visando a melhoria do ambiente de negócio nacional no geral e a 
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Política Nacional Industrial, em particular. Nesta sessão, foi igualmente celebrado o acordo para a 

delegação de competências em torno de serviços públicos, com destaque para:  

 Licenciamento da atividade Industrial  

 Emissão de Certificado de Origem  

 Privatizações da FIC  

 Gestão das incubadoras de negócio  

 

    

Voz Única ao Setor Privado 

“Voz Única Nacional” é o slogan que norteou o estudo de Reposicionamento Estratégico do Setor Privado, 

uma iniciativa que embora tenha sido liderada pela CCB, foi subscrita pelas demais agremiações 

empresariais e associações de classe, acarinhada e financiada pelo Programa CV081 da Cooperação 

Luxemburguesa.  

A CCB conta mais de uma década persistindo e procurando soluções para a enraizada resistência ao 

associativismo, reconhecida como um dos principais entraves ao desenvolvimento, crescimento e 

competitividade empresarial. A extensa lista de entidades associativas registadas no país não justifica a falta 

de poder ou motivação associativo ao tecido empresarial nacional ou regional. De facto, constata-se que 

menos de uma dezena apenas das entidades associativas registadas cumpre com os requisitos dos próprios 

estatutos, ou são dotadas de condições essenciais para um normal funcionamento.  

Qual o modelo organizacional que melhor servirá ao setor privado!  

Como integrar as Associações Empresariais Setoriais ou de Géneros numa estrutura representativa 

do setor privado nacional!  

Poderá o Conselho Superior das Câmaras de Comércio responder aos desafios atuais! 

Como montar uma agenda própria do Setor Privado, alinhada à do Setor Público! 

Estas constituem uma panóplia de questões e desafios em relação aos quais o estudo elaborado pelo 

Gabinete Internacional MundiConsulting procurou responder.  

A apresentação pública decorreu no hotel Trópico, na cidade da Praia, na presença do Ministro da Economia 

e Emprego, José Gonçalves, e contou com representantes do setor público, das Câmaras de Comércio e 

Turismo e das Associações Setoriais e Temáticas.  

O estudo sublinha ganhos históricos importantes conseguidos ao longo dos últimos 20 anos, em termos de 

organização do setor privado nacional, tomando como exemplo o Conselho Superior das Câmaras de 

Comércio. 

O relatório final contém 3 capítulos fundamentais, sendo o primeiro, de diagnóstico ao ambiente de negócio 

e à organização do setor privado nacional e suas representações diretas, o segundo, de benchmarking 

internacional para determinar e propor modelos de intervenção da nova estrutura associativa que melhor se 

adequem à realidade caboverdiana, e o terceiro, de uma agenda do Setor Privado, alinhada à do Setor 

Público, devendo ser enriquecida com projetos específicos e estruturantes, consensualizados para alcançar 

a desejada “Voz Única do Setor Privado Nacional”. Uma entidade capaz de integrar e congregar todas as 

agremiações empresariais oficialmente constituídas e ativas no país, de promover mecanismos de 

concertação, de diálogo instituído por agenda conjunta com o Governo, Setor Público e cooperação 

internacional, uma entidade suficientemente habilitada para atuar enquanto Centro Inteligente de 

Procurement, visando mobilizar recursos materiais, financeiros e humanos nas sendas nacional e 

internacional.  
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As consequências do Estudo  

Com a aprovação da Agenda do Sector Privado e do Plano de Operacionalização da nova Estrutura 

Associativa, importa definir o respetivo plano de implementação. Às agremiações empresariais impõe-se o 

desafio de consensualizar as principais medidas emergentes, sem as quais o estudo estará 

irremediavelmente posto em causa. Foi neste sentido que a CCB adiantou à Cooperação Luxemburguesa 

um conjunto de projetos para 2018, com os seguintes objetivos: 

     

 Operacionalizar a nova Estrutura Associativa; 

 Definir os Grupos de Decisão e Task Force de suporte; 

 Elaborar as fichas dos projetos prioritários; 

 Negociar mecanismos de financiamento para a nova Entidade Associativa e respetivos projetos 

estruturantes; 

 Elaborar o plano de comunicação; 

 Montar redes de parcerias especiais; 

 Implementar os projetos específicos no período 2018 – 2023. 

CCB apoia Preparação do PEDS 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) baseia-se num modelo de 

crescimento económico que privilegia sobretudo o investimento privado e o desenvolvimento local e 

regional. Para além da colaboração prestada em todas fases e sessões de preparação e discussão do 

documento, a CCB promoveu a sua ampla divulgação, durante o mês de dezembro de 2017. 

Dos objetivos fundamentais relatados no documento final do PEDS, destaca-se a pretensão de “Fazer de 

Cabo Verde uma Economia de Circulação localizada no Atlântico Médio”, através do lançamento das 

pedras basilares para a implementação dos sete programas, ou sete oportunidades, com capacidade de gerar 

a estratégia Cabo Verde - plataforma de circulação no Atlântico Médio, a saber:  

1. Criação de um porto de logística de abastecimento de navios da frota internacional que passa ou se 

aproxima de Cabo Verde nas suas rotas, incluindo os navios que circulam na África do Oeste, e de 

transshipment (Plataforma Marítima).  

2. Criação de um aeroporto de logística de distribuição internacional de passageiros e carga e que articule 

os continentes e países ribeirinhos do Atlântico (Plataforma Aérea).  

3. Localização de empresas e transformação de Cabo Verde num Centro Internacional de Negócios e de 

atração do IDE e de promoção da Iniciativa Empresarial Endógena (Plataforma Comercial e Industrial).  

4. Criação de uma plataforma financeira internacional (Plataforma Financeira).  

5. Criação de condições passíveis de promover e incrementar a participação dos cabo-verdianos residentes 

no exterior e, também, favorecer a componente étnica na participação no desenvolvimento económico 

e social do País (Plataforma do Investimento Étnico).  

6. Desenvolvimento do turismo, designadamente graças à consolidação e melhoria do existente, e à 

diversificação dos destinos internos e dos produtos, fazendo com que o turismo seja um fenómeno que 

se generalize a todas as ilhas (Plataforma de Turismo).  
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7. Desenvolvimento da Economia Digital e Nano-tecnológica (Plataforma Digital e da Inovação).  

A construção dessa estratégia pressupõe ainda uma forte aposta na atração de Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE), na diplomacia a nível multilateral e bilateral. 

A apresentação do PEDS final aos associados decorreu durante uma Ceia de Negócios, um certame 

promovido pela CCB em todas cidades da região de barlavento, no dia 28 de dezembro.  

Políticas para a Indústria Nacional 

O estudo preliminar que retrata o estado da indústria nacional e aponta caminhos para uma nova política 

industrial é uma iniciativa das Câmaras de Comércio de Cabo Verde. Pela sua importância e 

transversalidade em termos do desenvolvimento económico e social do país, o estudo que já se encontra na 

agenda do Governo desde o “Acordo de Cooperação Publico-Privada”, foi objeto de profunda discussão 

durante as jornadas técnicas alusivas à FIC 2017, em novembro do mesmo ano. Segundo um dos consultores 

envolvidos no estudo, o cenário em que as empresas industriais operam em Cabo Verde é largamente 

marcado por ameaças e condicionalismos estruturais. Além da inexistência de uma política industrial 

definida, o quadro das políticas conexas está desarticulado com o da indústria e verifica-se que as atuais 

políticas setoriais e as práticas da administração pública estão desalinhadas com um conjunto de elementos 

estratégicos para os industriais, o que conduz a irracionalidades de custos de contexto das operações 

industriais em Cabo Verde.  

Apesar deste cenário, entende-se que Cabo Verde não pode abster-se de desenvolver uma base produtiva 

capaz de gerar riqueza e emprego, para diminuir a dependência do exterior e criar maior resiliência aos 

choques externos. De outro modo, as cadeias de valor de base doméstica ou regional são oportunidades que 

dependem fundamentalmente da intervenção do Governo na reforma do quadro da política industrial em 

Cabo Verde. Trata-se de um estudo preliminar, sintético e objetivo, com um conjunto de propostas 

concretas para alterar o quadro da política industrial existente e consubstanciar uma agenda específica de 

reformas e medidas de políticas públicas que favorecem o investimento na atividade industrial. 

Agenda Inter-institucional para a reforma da politica industrial 

O estudo de base gerou a proposta de Agenda Interinstitucional para a reforma do quadro da Política 

Industrial de Cabo Verde que foi apresentado ao Governo para a implementação no formato de um 

programa de desenvolvimento da competitividade da indústria nacional assentes no (i) Reforço da 

capacidade produtiva do sector industrial e, na (ii) Reforma do ambiente de operação.  

Os industriais que acompanharam o estudo entenderam ainda a necessidade de, a curto prazo, introduzir 

medidas especificas para equilibrar e minimizar o impacto do quadro atual, reforçar a capacidade produtiva, 

e reformar o ambiente de operação industrial.  

Resultados de curto e médio prazo  

Assim, para 2017 e no quadro da reforma legislativa, propôs-se ao Governo a revisão imediata do Código 

de Benefícios Fiscais e um conjunto de outras medidas especificas, tais como a definição de um quadro de 

incentivos à indústria, operacionalização dos mecanismos de ajuste de contas (IVA, etc.), isenção nos 

combustíveis utilizados na atividade industrial, isenção de IUP na aquisição de terrenos e edifícios para 

implementação de projetos industriais, dedução na matéria coletável dos lucros reinvestidos, etc.  

A proposta de agenda interinstitucional para a reforma do quadro da Política Industrial a ser acordada entre 

o executivo e os representantes da classe empresarial deverá ser implementada através de um comité 

interinstitucional público e privado para o desenvolvimento da competitividade da indústria nacional.  

A presente proposta de agenda é um instrumento de ação e de consensualização das opções estratégicas 

para o desenvolvimento da política industrial, sendo assim um documento aberto que deverá ser 

continuamente atualizado para se manter relevante. 
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Auscultação Semanal às Empresas  

São inúmeros os inputs que a CCB consegue recolher de entre as centenas de empresas visitas e auscultadas 

semanalmente na região norte do país, os quais entram na formulação de uma série de propostas ao 

Governo, instâncias de diálogo e concertação público-privada, agências de regulação e fiscalização, chefias 

intermedias, entre outras, contribuindo desta forma para melhorar o ambiente de negócio no país e adequar 

os serviços que integram o portefólio da CCB. 

Igualmente, as visitas semanais tem sido a fonte de informação para melhor responder as necessidades 

específicas das empresas, sejam elas de assistência técnica personalizada, formação intra e interempresas, 

intermediação, prospeção de parcerias, entre outras.  

A lista dos aspetos que ainda pesam na atividade das empresas e destacam-se enquanto fatores 

determinantes, merecedores de controlo pelo Estado, sublinha: 

 Centralização do poder administrativo em relação às operações de licenciamentos e certificações; 

 Reduzida capacidade e competitividade do país para atrair o investimento direto estrangeiro;  

 Peso dos fatores essenciais de produção, tais como energia e água; 

 Situação do transporte de carga marítimo e aéreo, com substancial agravamento depois da saída 

TACV das rotas domésticas; 

 Financiamento à economia e empresas, em condições de fomento ao desenvolvimento; 

 Resolução das múltiplas incongruências relacionadas com o Regime Especial de Micro e 

Pequenas Empresas. 

OE 2017 | Principais Alterações Fiscais 

Publicada a Lei n.º 5/IX/2016, de 30 de dezembro de 2016, que aprova o Orçamento do Estado para 2017 

(OE 2017), a CCB e a Comissão de Revisão dos Diplomas Fiscais da Direção Nacional de Receitas do 

Estado tomaram a iniciativa de promover um conjunto de sessões de informação e esclarecimento nas ilhas 

da região, sobre esse que é considerado pelo Governo como “o principal instrumento de retoma do 

crescimento e da confiança”, e cujas medidas deveriam impulsionar uma maior dinâmica ao setor privado 

caboverdiano. Todavia, os esforços empreendidos até então não foram suficientes para elevar o nível de 

informação generalizada dos operadores económicos quanto às principais alterações produzidas ao regime.  

Na abertura da sessão de Mindelo, o Presidente da CCB, Belarmino Lucas, aproveitou para apresentar aos 

associados e parceiros presentes, o novo Diretor de Promoção Empresarial, José Lopes, conhecido pelos 

largos anos que esteve no comando da Feira Internacional de Cabo Verde.  

O evento de Mindelo, à semelhança das sessões realizadas nas restantes cidades do norte do país, procurou 

dar respostas aos esforços que a instituição vem envidando junto das autoridades fiscais, enaltecendo a 

necessidade de previsibilidade e estabilidade do sistema fiscal.  

O Presidente da Comissão de Revisão dos Diplomas Fiscais, Gustavo Moreira, sublinhou os principais 

objetivos das alterações introduzidas, indicando a necessidade de dar suporte ao programa do Governo para 

o novo ciclo económico e corporizar as políticas de atração do investimento privado, para além de dinamizar 

a economia nacional. Os empresários e seus respetivos assessores devem, segundo esse responsável 

público, aprofundar o conhecimento técnico e prático referente ao regime fiscal, de forma a alinhar os 
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benefícios inerentes às estratégias empresariais. Dois desafios se colocaram no caminho da Comissão de 

Avaliação, segundo este, sendo a primeira, de eliminar o sistema tal como era conhecido até então e, a 

segunda, de revê-lo, fazendo os ajustes necessários. A segunda opção mereceu mais simpatia por parte da 

Comissão pluridisciplinar, com o argumento de que os problemas fiscais encarados em Cabo Verde são 

universalmente similares.  

A sessão desdobrou a lei do OE nas várias propostas de alteração em sede do REMPE, CIRPS, CIRPC, 

CBF, Imposto de selo, IVA, entre outros, visitando os aspetos de maior interesse e importância para o 

público empresarial presente, com destaque para: 

REMPE:  

 Isenção do TEU às MPEs com volume de negócio inferior a mil contos,  

 Eliminação da obrigatoriedade do pagamento do TEU mínimo,  

 Isenção de direitos na importação de matérias-primas para as MPEs certificadas e inscritas no 

Cadastro Industrial,  

 Permissão do enquadramento de pequenos importadores,  

 Clarificação da interdição do enquadramento de profissionais liberais,  

 Limitação da interdição do artigo 9.º  

 Trespasse de MPEs que deixa de constituir motivo para a perda de incentivos 

 Clarificação dos procedimentos e implicações de mudança do regime, revogação da certificação, 

interdição do exercício de atividade e encerramento de estabelecimento  

 Clarificação das normas aplicáveis em caso de contraordenação 

CIRPC: 

 Alteração do artigo 9.º no que se refere ao IRPC no regime de transparência fiscal; 

 Harmonização do conceito das viaturas ligeiras de passageiros ou mistas; 

 Correções das remissões dos artigos; 

 Eliminação da dupla tributação económica; 

 Redução de um dos limites da dedutibilidade dos gastos de endividamento (de 330 para 110 mil 

contos); 

 Redução da restrição do uso de benefícios fiscais; 

 Simplificação contabilística para as empresas com o volume de até cinco mil contos 

TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA: 

 Eliminação da tributação autónoma sobre os encargos com viaturas ligeiras, mistas e de passageiros 

cujo valor de aquisição seja até 4 mil contos 

 Exclusão da tributação autónoma sobre os encargos com ajuda de custo dentro do limite legal ou 

quando repercutidos a terceiros 

 Estabelecimento do limite (15.000$00) a partir do qual se aplica a tributação autónoma sobre os 

encargos com as ofertas da entidade patronal ao trabalhador; 

 Alargamento da exclusão da tributação autónoma sobre os empréstimos obtidos a preços inferiores 

ao mercado quando se destinam à saúde e educação e explicitação da taxa de referência; 

 Redução (de 50 para 20) do n.º da frota de viaturas ligeiras necessárias para o afastamento da 

tributação autónoma; 

 Restrição das situações passíveis da elevação da taxa de tributação autónoma; 

 Clarificação da não sujeição a tributação autónoma aos titulares do rendimento Categoria B 

enquadrados no RCO; 

 Introdução da possibilidade da dedução da tributação autónoma nos créditos de pagamentos 

fracionados; 

 Introdução da possibilidade do pedido de reembolso das retenções na fonte, à semelhança de 

pagamento fracionado, quando a dedução se mostre impraticável. 
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PAGAMENTO FRACIONADO: 

 Alargamento do prazo do segundo pagamento fracionado de Julho para Agosto; 

 Desobrigação de pagamento fracionado para os sujeitos passivos que tiveram resultados negativos 

no ano anterior e aos que iniciam a atividade 

 Redução da base tributável para o cálculo de pagamento fracionado de 60% para 15% do lucro 

tributável nos casos em que não seja apurada a coleta 

 Eliminação da obrigação do pagamento do montante mínimo de pagamento fracionado; 

 Introdução da possibilidade da dedução das retenções na fonte (efetuadas às pessoas singulares 

enquadradas na C.O) dos pagamentos fracionados 

CÓDIGO DE BENEFÍCIOS FISCAIS: 

 Redução do montante de investimento de 3 para 550 milhões e de 100 para 10 postos de trabalho 

para o acesso aos benefícios contratuais; 

 Alargamento de sectores estratégicos para o efeito da obtenção do crédito de investimento de 50% 

a saúde, indústria criativa e ambiente; 

 Alargamento do prazo da dedução à coleta de crédito ao investimento de 10 para 15 anos; 

 Redução do limite mínimo para a obtenção de benefício em expansão ou remodelação de 25 para 

15% de investimento inicial; 

 Clarificação e alargamento da abrangência dos investimentos considerados relevantes às áreas das 

TICs e exploração hoteleira; 

 Fim da limitação da taxa efetiva para a atribuição de benefícios contratuais; 

 Isenção dos rendimentos dos títulos emitidos pelos municípios até 31 de Dezembro de 2014, 

colocados no mercado secundário; 

 Alargamento do prazo da isenção dos rendimentos obtidos no mercado mobiliário, com colocação 

pública e cotadas na Bolsa de Valores, de 2017 para 2025; 

 Alargamento do Mecenato Social às igrejas radicadas, nos termos da Lei n.º 64/VIII/2014, de 16 

de Maio, nas suas respetivas construções e na realização de atividades de cariz social; 

 Inclusão das fundações sem fins lucrativos nos beneficiários de mecenato; 

 Isenção de lucros retidos das instituições de créditos destinados ao reforço de fundos próprios; 

 Obrigação contabilística de referenciar o imposto que deixou de ser pago em função do benefício 

obtido.
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Capacitação 

Empresarial 

Certificação de Empresas Regionais 

O programa de Certificação em Sistemas de Gestão é uma iniciativa através da qual a CCB 

pretende apoiar a solucionar o problema estruturante de acesso ao mercado de exportação, 

particularmente ao do turismo e do ship chandler no atlântico, pela via da capacitação técnica 

seguida de certificação, de um grupo de empresas, ao mesmo tempo que se aposta na criação de 

uma rede de consultores/auditores locais, capazes de garantir suporte técnico nesse domínio.  

Cerca de 1 milhão de escudos caboverdianos é o montante mobilizado pela CCB e que será investido em 

cada uma das empresas que beneficiarão do programa cujo financiamento foi aprovado, em 2017, pelo 

“Projeto de Competitividade para o Desenvolvimento do Turismo”, do Banco Mundial.  

Trata-se de um programa orientado para 3 objetivos específicos, quais sejam: 

 Capacitação de um grupo de consultores/auditores nacionais, apostando nas competências locais; 

 Capacitação de empresas para a certificação em qualquer Sistema de Gestão; 

 Estudo técnico e de viabilidade económica financeira, para a instalação da 1ª Entidade Nacional 

Privada de Certificação, na base de joint-venture com agências internacionais. 

Devido aos atrasos ocorridos na fase de procurement o programa será implementado em 2018, prevendo 3 

fases distintas: 

 Fase de Diagnóstico, durante a qual serão identificados, formalizados e hierarquizados os 

problemas de cada organização participante a serem resolvidos por intermédio da formação - acção, 

com recurso a uma equipa de formadores;  

 Fase de Formação em Sala, a qual consiste na capacitação dos colaboradores das empresas 

selecionadas, tendo por base requisitos, informações e orientações recolhidos na fase de 

diagnostico; 

 Fase de Formação Personalizada e/ou Consultoria que consiste na realização de atividades de 

capacitação em ambiente de trabalho para o desenvolvimento do plano de ação especifico a cada 

empresa.  

Guia de Orientação Fiscal | Outlook do Empresário   

As alterações produzidas ao regime fiscal caboverdiano que decorrem desde 2015 impactaram a 

tributação das empresas em sede de IRPC e IRPS, colocando em causa a relação entre o 

contribuinte e a administração fiscal, os efeitos do Código dos Benefícios Fiscais, do REMPE e 

do próprio CIN. 

Estas referidas modificações requeriam dos empresários, gestores e chefias intermédias, sem 

exceção dos especialistas da área, árduos esforços para poderem orientar-se na aplicação dos 

normativos legais, procurando minimizar os riscos de erros e incumprimentos.  

As diversas ações de formação realizadas nos últimos tempos, quer pela CCB e associações 

setoriais, quer pelas autoridades competentes, não foram suficientemente capazes de responder à 

complexidade do Sistema Nacional de Tributação Fiscal. 
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O “Guia de Orientação Fiscal – Outlook do Empresário” é uma resposta às necessidades 

identificadas pela Comissão Ad Hoc para a melhoria do ambiente de negócio, no sentido de 

elaborar um instrumento instrutivo e informativo aos empresários e investidores, no uso adequado 

das disposições aplicáveis em cada caso.  O Guia congrega e sumariza as principais experiências 

vivenciadas pelas próprias empresas no relacionamento com o sistema fiscal nacional. 

A divulgação decorreu em 2 workshops realizados nas ilhas de S. Vicente e Sal, uma ocasião que 

foi aproveitada para promover uma curta formação sobre o preenchimento da “Declaração Anual 

Contabilística e Fiscal”.  

Arbitragem e Conciliação – Justiça mais Eficiente e 

Célere 

O Governo de Cabo Verde propõe uma justiça mais eficiente e célere, condição fundamental para garantir 

um ambiente de negócios favorável à atividade empresarial, destacando a promoção da Arbitragem e 

Conciliação, enquanto mecanismos alternativos de prevenção e resolução de conflitos.  

Neste âmbito, a CCB e o Ministério da Justiça e Trabalho promoveram uma conferência subordinada ao 

tema “Arbitragem Tributária – Evolução, Legislação e Perspetivas Futuras”, dirigida a empresários e seus 

colaboradores, consultores, magistrados, advogados e juristas, com o objetivo principal de aprofundar o 

conhecimento e a reflexão nessa matéria, as perspetivas futuras e desejada apropriação pelo setor privado. 

A conferência teve lugar no Centro de Negócios de Mindelo, nos dias 16 e 17 de fevereiro, sob a presidência 

da Ministra da Justiça e Trabalho, Janine Santos Lélis, e contou com a presença de altos representantes do 

Estado, do Governo, de organizações internacionais e do setor privado. 

No final do dia 17 as conclusões e recomendações das três principais partes da conferência apontavam, 

segundo Diretor Geral da Politica de Justiça, Benvindo Oliveira, para uma avaliação bastante positiva dos 

resultados conseguidos.  

De entre as comunicações, exposições e debates, podem ser listadas as seguintes conclusões:  

 Continuar a promover a igualdade de direitos e a estimular o acesso à justiça, inclusive, através da 

arbitragem enquanto complemento da justiça convencional, direcionada também aos mais 

vulneráveis, às mulheres e crianças, enquanto fatores do desenvolvimento económico sustentável;  

 Combate à morosidade processual, garante da paz social, e com isso, salvaguardar a participação 

dos cidadãos no crescimento económico, visando a melhoria da sua qualidade de vida; 

 A arbitragem tributária é um modelo inerente a uma opção democrática, com efeitos nas áreas 

económica e social. Foi uma inovação inédita no contexto europeu e no mundo, com origem em 

Portugal. Decorreu da necessidade do desbloqueamento dos processos que se encontravam 

emperrados nos tribunais fiscais e visa contornar o monopólio da justiça, pelos tribunais, repondo 

a competitividade da economia e contribuindo para a transparência das contas públicas;  

 Necessidade de criação do CAT (Centro de Arbitragem Tributária), assim como, a necessidade de 

formar mais árbitros, de se aprovar o Código Deontológico, os estatutos do CAT e o Regulamento 

das Custas;  

 Imperiosidade de se promover ações concertadas visando a difusão e promoção da arbitragem e 

demais meios de resolução de conflitos;  

 Reforçar a divulgação dos benefícios da arbitragem junto das empresas e advogados, bem como, 

rever e solucionar aspetos mais problemáticos da lei de arbitragem voluntária (a LAV);  

 Ratificar as convenções internacionais mais importantes em matéria de arbitragem, com destaque 

para a Convenção de Nova York, recentemente aprovada por unanimidade dos Deputados da 

Assembleia Nacional. 
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A Problemática do Transporte  

A é r e o  

A problemática do transporte aéreo com tónica na ligação de e para S. Vicente marcou, por vários dias, a 

agenda de muitas empresas locais, particularmente as de exportação, considerando os sucessivos problemas 

que ocorriam logo após o anunciado projeto Hub Aéreo, a partir da ilha do Sal.  

A situação dos voos internacionais cancelados, de cargas bloqueadas na ilha de S. Vicente ou da inoperância 

da Binter na esfera do transporte de cargas interilhas, motivou a organização de um encontro restrito com 

o envolvimento de operadores industriais e de responsáveis do projeto do Hub Aéreo e da UASE - Unidade 

de Acompanhamento do Sector Empresarial do Estado.  

O encontro permitiu recolher importantes informações sobre tipo de cargas, quantidades (volume e peso), 

frequências e destinos, numa perspetiva de apoiar a montagem de possíveis soluções de distribuição de 

carga de e para S. Vicente, no quadro do novo projeto do Hub. 

A coordenadora da UASE e o responsável do Hub, informaram aos operadores as razões técnicas da escolha 

da ilha do Sal para a montagem do projeto, como seria o seu funcionamento e as possíveis soluções de 

conexão. O momento foi oportuno para justificar os voos cancelados, atribuindo responsabilidade a duas 

avarias sucessivas nos motores, e também apaziguar os empresários com a informação de que os voos 

seriam retomados nos moldes recentes, tão logo a TACV conseguisse encontrar uma aeronave no mercado 

internacional.  

Duras reclamações fizeram-se ouvir contra a transportadora Binter que não se tem mostrado nenhuma 

abertura ao diálogo, segundo os presentes:  

 A Binter terá indicado oficialmente uma agência transitária marítima, a TIBBA, para gerir as cargas 

aéreas, substituindo assim a CV HANDLING. As tentativas de contacto com essa empresa, a qual 

possui escritórios apenas na cidade da Praia, foram sempre infrutíferas; 

 Os operadores não conseguem dialogar com a Binter; 

 A Binter vem recusando a transportar pequenas correspondências, nomeadamente da DHL, facto 

que condiciona também o processo de desalfandegamento de contentores. Em certas circunstancias, 

os operadores são obrigados a deslocarem-se a cidade da Praia para recuperar esse tipo de 

correspondências documentais.  

 A DHL não consegue fazer a distribuição nacional de correspondências via Binter, com desejada 

normalidade.  

O representante da DHL em Mindelo adiantou uma possibilidade de apoiar na solução do problema de 

carga interilhas, uma vez que a empresa possui um ATR 42, habitualmente utilizado no transporte de 

correspondências entre Dakar e Praia. Por esta razão foi agendado um encontro entre a UASE e a DHL para 

melhor entendimento dessa opção.   
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M a r í t i m o  

O setor marítimo e portuário tem um papel fundamental na integração do território, no desenvolvimento 

económico e na equidade social em todo o país. Nos últimos anos, finalmente a reforma do setor do 

transporte marítimo interilhas começou a ser encarada enquanto desafio e prioridade na agenda do Governo, 

chamando a si a responsabilidade de liderança desse processo. Os estudos realizados para a restruturação 

do sistema de transporte marítimos interilhas analisaram detalhadamente todo o mercado nacional e 

apresentam diversas soluções organizacionais e de operacionalização. A reestruturação profunda do setor 

está condicionada a políticas que promovam o regime de concessão do serviço público de transporte de 

pessoas com dedicação a linhas com ou sem exclusividade, a instituição de linhas regulares entre as ilhas, 

a modernização da frota e a criação de condições operacionais e de preços que viabilizem a rentabilidade 

do transporte de cargas interilhas.  

Neste âmbito, a CCB tem sido desafiada a mobilizar e motivar os operadores nacionais, procurando o seu 

efetivo envolvimento no processo de concessão das rotas. Não menos importantes foram os sucessivos 

encontros promovidos no seio de armadores, operadores comerciais e industriais e responsáveis portuárias, 

na busca de melhor qualidade, mais previsibilidade e maior segurança no transporte marítimo de cargas e 

passageiros entre as ilhas.  

formação | intra e interempresas 

O capital intelectual das organizações deve ser devidamente identificado, alavancado, consolidado e 

explicitado, de forma a favorecer a sua competitividade. Esta é a razão pela qual a CCB continua apostando 

na formação profissional de qualidade e de valor acrescentado para as empresas regionais, embora ainda 

persistem enumeras dificuldades inerentes ao próprio Sistema Nacional de Formação Profissional.  

Os programas e recursos despendidos tanto pelo Estado como pela cooperação internacional, e que visam 

reforçar o emprego, a empregabilidade e a inserção de jovens na atividade empresarial ou no trabalho 

assalariado, não respondem e nem satisfazem as necessidades e prioridades das empresas, qualquer que seja 

o pilar estratégico analisado: (i) persiste um enorme desalinhamento entre a procura do mercado e as ofertas 

da máquina pública de formação profissional, sendo os resultados em termos de emprego e autoemprego 

pouco expressivos; (ii) deficientes programas estruturantes que permitissem a capacitação efetiva de jovens 

empreendedores e que resultassem na formalização de iniciativas privadas; (iii) politicas e medidas de 

emprego e formação profissional que continuam marginalizando os principais geradores do emprego e da 

riqueza, quais são as empresas. 

Entre as principais ações de formação interempresas promovidas em 2017, merecem destaque as seguintes: 

Segurança e Saúde no Trabalho - SST 

Uma oportunidade ímpar que envolveu um grupo de 15 empresas regionais, com o objetivo de se 

familiarizarem com conhecimentos fundamentais do Referencial Normativo OHSAS ISO 18001:2007, a 

dimensão, importância e variedade dos problemas relacionados, as responsabilidades intrínsecas aos líderes 

e colaboradores, entre outros aspetos fundamentais associados.  

Nesta formação de 3 dias, o formador internacional João Fernandes foi particularmente inovador ao trazer 

para a reflexão dos participantes a temática da importância económica e financeira da SST nas 

organizações, facto habitualmente pouco explorado e contabilizado na estrutura de custo das organizações 

públicas ou privadas. 

A formação permitiu análises exploratórias de modelos de custos económicos aproximativos da ineficácia 

ou inexistência de medidas em SST, visando uma mensuração abrangente do ónus social consequente e 

seus resultados e impactos nas decisões de gestão. 

A formação teve financiamento do programa Quadro Integrado Reforçado.  
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Formação de Consultores e Auditores | Sistema de Segurança Alimentar 

Este curso intensivo de 30 horas foi realizado com o objetivo de reforçar as competências de quadros 

técnicos e especialistas da região para a atividade de Gestores, Consultoria e Auditores em Sistemas de 

Segurança Alimentar, considerando o rápido crescimento do setor alimentar e do turismo, por um lado, e o 

nível de exigências impostas pelo mercado e país aos atores económicos. 

As garantias no negócio da alimentação não se podem acomodar com a ausência de reclamações dos 

clientes. Para além disso, as análises ao produto acabado nem sempre asseguram a requerida segurança, 

sendo assim necessário um sistema que confere operações  concebidas sob o escudo da segurança alimentar 

e um total controlo de potenciais perigos. 

Durante esta formação o formador internacional Pedro Silva demonstrou satisfação para com os resultados 

conseguidos, sobretudo nos casos de estudos e que permitiram uma análise exaustiva à Norma NP EN ISO 

22000:2005 e sua aplicação prática.  

 

Distribuição de formações (carga horária e n.º de participantes) por ilhas 
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Eventos  

Públicos Empresariais 
Estatutos do Investidor Emigrante 

Cabo Verde é um país em que muitos dos habitantes olharam e continuam a olhar para o estrangeiro, 

enquanto hipótese de melhoria de condições de vida e da sua família. 

Os emigrantes têm vindo a desempenhar um papel importante no crescimento social e económico de Cabo 

Verde, fruto das remessas (monetárias e encomendas, as quais atingem a impressionante cifra dos 10% do 

PIB) e de investimentos de pequeno e médio porte, realizados um pouco por todo o país. 

Considerada a 11ª ilha de Cabo Verde, a diáspora sempre mereceu uma efetiva atenção, orientação e 

integração no processo de relançamento da economia do país, sendo urgente, por isso, a remoção dos 

principais obstáculos que condicionam o investimento do Emigrante, sejam eles de ordem jurídico-

administrativa, fiscal ou financeira. 

Foi a pensar no Emigrante que a CCB propôs a Câmara Municipal de S. Vicente, a promoção de 

um encontro especial com os conterrâneos em férias na ilha e na região de barlavento, com a presença de 

representantes de instituições-chave, as quais lidam diretamente com a problemática da emigração.  

Esta iniciativa foi também pensada, tendo em devida conta a aposta do Governo de criar o Estatuto do 

Investidor Emigrante, um instrumento que poderá vir a produzir fortes alterações na estrutura do tecido 

empresarial nacional, reservando um lugar especial aos emigrantes. 

Embora na data de realização do evento ainda não fossem conhecidos os contornos e detalhes desse projeto, 

a divulgação da medida foi muito bem acolhida pelos emigrantes presentes, tendo permitido recolher inputs 

que, a seu tempo, servirão de contribuições na preparação de um programa de suporte a Lei do Investidor 

Emigrante. 

     

Feira Internacional de Cabo Verde | 2017 

A XXIª Edição da Feira Internacional de Cabo Verde realizou-se em Mindelo, de 15 a 19 de novembro, 

esse ano celebrado sob o lema “Cabo Verde, o Hub para a África Ocidental“. O Conselho de Administração 

da FIC SA fez a sua aposta na diversificação do programa desse que foi considerado o maior certame 

empresarial de Cabo Verde, combinando a exposição de tecnologias, produtos e serviços, com um conjunto 

de atividades paralelas de elevado valor tanto para potenciais investidores nacionais e estrangeiros como 

para visitantes profissionais. 180 stands, representando um total de 150 expositores, disputaram a melhor 

visibilidade num layout jamais conseguido nas feiras internacionais em Mindelo, obrigando a FIC a romper 

as fronteiras entre pavilhões e espaços abertos conexos. 

Ministro da Economia reconfirma projeto “S. Vicente – Zona Económica Especial”  

A XXIª da FIC não fugiu a modesta tendência de crescimento dos ultimo anos. Segundo o inquérito 

aplicado, 74% dos participantes apreciaram entre “bom” e “excelente” a edição de 2017 comparativamente 
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a de 2016. O Ministro da Economia e Crescimento, José Gonçalves, sublinhou que este incremento requer 

do Governo e do próprio setor privado uma solução conjunta para satisfazer a dinâmica do mercado, a qual 

será, certamente, equacionada dentro da arrojada iniciativa de transformar S. Vicente numa Zona 

Económica Especial para a Economia Marítima, em fase de estudo, devendo articular áreas empresariais 

complementares e afins, quais sejam espaços para exposições, conferências, logística, entre outras. José 

Gonçalves aproveitou para comunicar a aprovação de um conjunto de diplomas que regulamentam o tão 

almejado figurino do CIN – Centro Internacional de Negócios.  

Para justificar o lema dessa edição, o Ministro trouxe a tona o dossier “Hub Aéreo de Aviação Civil”, em 

fase de montagem e com epicentro na ilha do Sal. Na anunciada política de inserção dinâmica de Cabo 

Verde na economia mundial, a centralidade do país enquanto plataforma giratória no Atlântico Médio, 

assume particular relevância, reafirmou o governante da economia.  

INTERNACIONALIZAÇÃO!  

FINANCIAMENTO ÀS EMPRESAS!  

LOGÍSTICA E COMPETITIVIDADE!  

Três temas da atualidade que se complementam na lista das prioridades do Governo para este novo ciclo 

económico, razão da sua inclusão no programa das jornadas técnicas alusivas a FIC 2017. Entre os keynote 

speakers escolhidos para orientar os três dias de jornadas técnicas, destaque para Ministro das Finanças - 

Olavo Correia, Presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde - Gualberto do Rosário, Assessor do 

Ministro da Economia e Crescimento - José Fortes, Consultor – Amilcar Aristides, Administrador da CV 

TradeInvest - Nuno Levy, Administrador da Enapor - Alcidio Lopes, Presidente do Conselho de 

Administração da PROEMPRESA – Marco Aguiar, Presidente do Conselho de Administração do IGQPI - 

Abraão Lopes.  

Um novo modelo de governação  

O seminário alusivo ao tema “financiamento à economia e empresas”, aquele que mais atraiu a atenção dos 

participantes da FIC, mas igualmente de operadores económicos nacionais, teve como orador o Ministro 

das Finanças e da Administração Pública de Cabo Verde. Olavo Correia começou a sua intervenção 

realçando o memorando de entendimento que tinha acabado de assinar com as Câmaras de Comércio para 

a privatização da FIC SA, traduzindo o ato como sendo mais um sinal de confiança, respeito e valor com 

que o Governo deposita no setor privado nacional. Cabo Verde só poderá desenvolver-se com parcerias 

efetivas entre o público e privado, num novo modelo de governação em que a visão se traduz na envolvência 

de todos, cabendo ao Governo, sempre, o papel de líder e de construtor de pontes. O Estado deve poder ser 

mais recetivo, mais reativo e mais mobilizador de recursos e consensos, e libertar os espaços que melhor 

competem ao setor privado, como é o caso da organização e promoção de feiras. 

Olavo Correia anuncia linha de crédito de 500 milhões de Euro 

A notícia sobre uma linha de crédito negociada com a AFREXIMBANK silenciou os conferencistas e 

empresários presentes, não pelas razões habituais das dificuldades de acesso ao crédito, mas certamente 

pelo montante aprovado e disponibilizado para 2018, de 500 milhões de Euros. Este montante, segundo 

Olavo Correia, é o resultado de um trabalho árduo do Governo a favor do setor privado e poderá atingir um 

bilião de euros, considerando que outras soluções já se encontram em desenvolvimento.  

O acordo-quadro, segundo o governante, será celebrado em fevereiro de 2018, devendo os empresários, até 

essa data, preparar os seus projetos para avaliação, os quais devem ser bancáveis, com elevada 

responsabilidade e compromisso, dado que os recursos deverão ser reembolsados aos Fundos de Capitais. 

Mais acrescentou que o setor privado deve alcançar níveis de empoderamento sustentáveis, procurar 

modernizar-se, libertar-se das práticas do passado e da lógica de se ancorar no Estado. 

O Estado está determinado em apostar, estimular e acarinhar uma instituição que é vista com elevado valor 

para a economia nacional - a empresa. Esta, segundo Olavo Correia, é uma “ilha social” no oceano de 

mercados, ao representar, mesmo antes do acionista, o trabalhador, o cliente, o fornecedor, o credor, e 

porque não, o Estado, pela via dos impostos. 
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Dez milhões de dólares para partilhar riscos de investimento com as MPEs  

Nesta sessão, Olavo Correia informou também ter concluído as negociações com o Banco Mundial para 

uma linha de crédito (empréstimo concecional) de 10 milhões de dólares, para constituir um fundo de capital 

de risco a favor das PMEs. Para além disso, foram assinados 2 acordos com bancos nacionais, visando a 

criação de duas linhas de financiamento a (i) microempresas, onde o Estado deve bonificar 50% dos juros, 

e (ii) PMEs, sob forma de juro bonificado ou garantia, podendo os projetos atingir montantes até 5.000 

contos. Esta ultima linha de crédito será operacionalizada em conjunto com as Câmaras de Comércio. As 

boas novas vindas do Ministro das Finanças foram concluídas com referências à ProCapital, uma entidade 

de venture capital em construção e que visa alavancar as pequenas e médias empresas nacionais. 

O business lounge registou certa de 3 centenas de encontros de negócio 

O business lounge é um espaço nobre tradicionalmente instalado no seio das feiras para albergar os 

encontros de negócio entre expositores e visitantes profissionais. A FIC 2017 contou com a parceria de 

habituais empresas associadas da CCB, entre as quais se destacam Emicela, Frescomar, Purágua e Trindade, 

disponibilizando o melhor dos seus produtos para degustação diária.  

A CCB registou cerca de seis dezenas de pedidos prévios para contatos de negócio no business lounge, 

tanto da parte de visitantes profissionais como de expositores, tendo sido materializadas cerca de três 

centenas, ou seja, uma média diária de 51 encontros, envolvendo 88 empresas nacionais e internacionais.  

Visita guiada à ilha de S. Antão  

A organização teve também a preocupação de alargar as atividades da FIC 2017 para fora das instalações 

feirais, desta feita guiando os expositores e visitantes profissionais à bonita ilha de S. Antão, onde puderam 

conhecer e disfrutar das belezas paisagísticas locais e ter um outlook das potencialidades para investimento.  

A comitiva dos visitantes, na sua maioria expositores e visitantes profissionais estrangeiros, desembarcou 

no terminal de Porto Novo onde foi recebida por uma equipa de CCB. Sob a orientação desta equipa e de 

um guia de turismo, o roteiro iniciou com uma visita ao Paço de Porto Novo, onde o Presidente presenteou 

os visitantes com uma ilustração das potencialidades do Concelho e os principais projetos de 

desenvolvimento económico, para logo de seguida os acompanhar à Aldeia Cultural da cidade, onde foi 

servido um pequeno-almoço tradicional.  

Conforme a agenda, a delegação foi guiada entre montanhas, pela estrada antiga e com paragens 

obrigatórias nos miradouros turísticos, até ao Concelho da Ribeira Grande, onde puderam vislumbrar os 

pontos históricos e patrimoniais das regiões de Povoação, Ponta do Sol e Garça, entre os quais se destacam 

o antigo aeródromo, o cais de pesca e a “Ponta do Sol”, o ponto mais ocidental do continente africano. 

Depois do almoço tradicional, chegou a vez de conhecer Paul, o vale mais verde de Cabo Verde e que 

abriga as paisagens naturais mais fascinantes do país. No regresso à Mindelo, os participantes 

demonstraram satisfação, facto que se pôde confirmar com a avaliação através dos registos individuais. 
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CEIA DE NEGÓCIOS  

O dia 28 de dezembro de 2017 foi a data escolhida para o último encontro especial do ano, onde a CCB 

juntou centenas associados, operadores económicos, colaboradores, parceiros e representantes públicos 

para assinalar a época festiva, procurando alinhar as prioridades da instituição para o ano de 2018 com as 

do PEDS, num ambiente que se pretendia de descontracção e confraternização. 

Sob o lema “Boas Festas, Bons Negócios”, o evento realizou-se em simultâneo nas cidades do Porto Novo, 

Ribeira Grade, Mindelo, Ribeira Brava, Santa Maria e Sal Rei, e combinou momentos de troca de opiniões, 

animados por convidados especiais, com um cocktail oferecido pela família empresarial CCB.  

Em Mindelo, o evento foi ainda marcado pela presença e participação do Ministro das Finanças, Olavo 

Correia, o qual aproveitou para reforçar as apostas do Governo em relação ao PEDS, sublinhando que a 

ilha de S. Vicente reúne todas as condições e potencial para liderar o processo de desenvolvimento 

sustentável de Cabo Verde, sobretudo nas esferas do turismo, da economia marítima, das novas tecnologias 

e das energias renováveis.  

      

Missões 

ao Exterior e Inversas 
As missões empresariais ao exterior mantêm a sua importância no desenvolvimento e crescimento das 

empresas e do tecido empresarial nacional. Ao atuarem nos mercados internacionais, para além de se 

especializarem em relação aos mercados de importação e exportação de bens e serviços, as empresas têm a 

oportunidade de amadurecer as estratégias de negócios no país de origem, conseguindo, por vezes, superar 

grandes desafios graças ao networking com outras culturas e formas de fazer negócio. 

As missões empresariais permitem capitalizar melhor as oportunidades, controlar riscos e lidar com prazos, 

uma vez que permitem aos empreendedores e investidores ocasiões reais de benchmarking.  

Das missões promovidas e realizadas em 2017 merecem destaque as seguintes: 

CANAGUA – Feira da Água e Energia 

O Município de Las Palmas  acolheu a 11ª Feria Internacional da Canagua e Energia, de 5 a 8 de outubro, 

um certame de referência para os setores da água e energias renováveis, e que oferece um espetro alargado 

de novas oportunidades de negócios, soluções e tecnologias modernas e inovadoras, um espaço privilegiado 

para promoção e troca de experiencias entre empresas e profissionais. Os setores da água e energias 

renováveis são os de maior crescimento nas ilhas Canárias, constituindo autênticos modelos de 

desenvolvimento, exportáveis para o resto do planeta.  

A 11ª Edição da CANAGUA foi considerada uma plataforma obrigatória de encontros sobre a revolução 

energética do país. Este facto, associado as circunstancias e ao paradigma energético que se vivem em Cabo 

Verde, foi determinante na decisão da CCB de promover uma missão empresarial temática às ilhas 

Canárias, de 3 a 10 de outubro, dirigida a empresas e profissionais do setor.  

O certame permitiu potenciar várias oportunidades de intercâmbio de conhecimentos técnicos relacionados 

com o presente e futuro dos setores da água, energia e ambiente, de acesso a novas ideias de negócio, de 

reforço das redes de relação profissionais e comerciais, para além das motivações a favor do Investimento 

Direto Estrangeiro.  
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Sob o lema "Soluções Integradas de Água e Energia para Ambientes Isolados", a feira 

serviu igualmente de plataforma de promoção das energias limpas, de novos modelos de 

eficiência energética e de reutilização de água.  

Participaram nesta edição mais de 60 expositores de produtos e serviços de cerca de 20 países, incluindo 

Alemanha, França, Reino Unido e Coreia do Sul. Cerca de 2000 visitantes profissionais de Espanha, Cabo 

Verde, Mauritânia, Áustria, Polônia e Argélia movimentaram-se entre os 3 pavilhões de exposição e 

espaços dedicados a palestras, seminários e workshops alusivos ao tema.  

A delegação da CCB participou numa visita especialmente organizada a seu favor, pela empresa ELMAZA 

Tecnología del Agua, com o objetivo de conhecer de perto esta e mais uma estação de dessalinização de 

água. Para todos os participantes da missão, os resultados superaram de longe as expetativas, tendo realçado 

sobretudo as oportunidades para reforçar a sua rede de relações comerciais e técnicas, dado que as empresas 

caboverdianas representadas já vêm cooperando com Canárias.  

         

CCB aposta em Luxemburgo e Holanda 

Certamente guardava-se a memória do sucesso que foi a missão empresarial de âmbito nacional, realizada 

sob a égide da CCB, a Holanda, em setembro de 2007. Tomando como exemplo os vários empreendimentos 

privados potenciados e financiados, a fundo perdido, pelo programa PSOM/PSI, a promoção de uma 

segunda missão empresarial ao país de forte emigração caboverdiana despertou natural interesse, 

entusiasmo e expetativa no seio da classe empresarial regional e dos líderes do poder publico local. A 

missão ganhou qualitativamente amplitude com a inclusão de Luxemburgo no roteiro, completando assim 

a oferta de alternativas para responder aos desígnios estratégicos que definiram o projeto.  

Não menos importante será de referir que a missão saiu igualmente engrandecida com a colaboração de 

duas instituições congéneres, desde a fase de montagem, a CaboDutch – Câmara de Comércio Internacional 

e a Câmara de Comércio de Luxemburgo.  

O projeto da missão conjunta a Holanda e Luxemburgo resultou de apostas recentes da CCB no 

aprofundamento da cooperação com as duas entidades congéneres, e combinou a predisposição 

demonstrada por estes países amigos com interesses de vários operadores económicos nacionais.  

A missão de 7 dias foi chefiada por Belarmino Lucas e José Lopes, respetivamente Presidente da Direção 

e Diretor do Gabinete de Promoção Empresarial da CCB, e integrou 18 participantes, na sua maioria 

empresários da região, da CV TradeInvest e da AMP, Presidentes e Vereadores das Câmaras Municipais 

de Paúl, Ribeira Grande, Porto Novo, Tarrafal de S. Nicolau, Vila da Ribeira Brava e Boa Vista.  

A missão concentrou atenção sobretudo em áreas da economia marítima e portuária, das energias 

renováveis, do ambiente e turismo, do setor financeiro, buscando knowhow, melhores opções de 

abastecimento do mercado nacional, possibilidades de joint-venture, alternativas de financiamento, 

captação de IDE e de emigrantes investidores e exploração de nichos de mercado para exportação de 

produtos nacionais. 

A agenda da visita foi simetricamente preparada para os dois países e incluiu: (i) 2 encontros com as 

comunidades locais de emigrantes, com destaque para potenciais investidores; (ii) 2 workshops que 

combinaram apresentações sobre Mecanismos de Financiamento em relação aos quais Cabo Verde é 

elegível, e potencialidades/oportunidades de investimento nas ilhas representadas; (iii) encontros 

individuais de negócio, previamente agendados em função dos projetos específicos da cada participante.  

A CCB e seus congéneres locais puderam ainda realizar vários encontros e visitas estratégicos e de elevado 

valor para a delegação, entre os quais se destacam:  

 Encontro entre a Câmara Municipal de Roterdão e os representantes das Câmaras Municipais 

presentes; 
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 Visita ao centenário estaleiro naval “De Hoop Shipyard” na região este da Holanda; 

 Encontro com LEBORG, o fornecedor de equipamentos especiais para energia das ondas, ligado 

ao projeto WAVE H2O, em estudo, na orla marítima da zona de Norte de Baía – Calhau; 

 Encontro com o investidor belga CEMMINERALS, a qual manifestou interesse em realizar um 

investimento estimado em 10 milhões de Euros na construção de uma cimenteira amiga do 

ambiente em Cabo Verde; 

 Encontro com o Director do Cluster do Mar da Holanda;  

 Encontro com o Director Geral da Associação de Armadores da Holanda;  

 Encontro com a KVNR – Royal Association of Netherlands Shipowners;  

 Visita ao Terminal de Cruzeiros, Cruise Port Rotterdam; 

 Receção na Embaixada do Reino Unido em Luxemburgo, a convite do Embaixador de Cabo Verde; 

 Dois jantares de confraternização com as Comunidades Cabo-verdianas nos dois países. 

          

                                                        

FIDAK | XXVI Edição  

“Reforçar a integração do país no continente africano e na CEDEAO” apresenta-se neste novo ciclo 

económico como um dos objetivos estratégicos “tendentes a fazer de Cabo Verde uma plataforma de 

exportação de bens e serviços especializados.  

Os governos de Cabo Verde vem sucessivamente inscrevendo nos seus programas de desenvolvimento, 

políticas que visam uma efetiva aproximação e exploração do mercado da CEDEAO. Em junho de 2017, o 

Governo discutia em Bruxelas um conjunto de projetos fundamentais para o melhor posicionamento do 

país na região, designadamente, a ligação marítima com Senegal e Costa de Marfim, facto que, a 

concretizar-se, potenciará igualmente as estratégias de internacionalização de muitas empresas nacionais.  

A Feira Internacional de Dakar celebrou a sua 26.ª edição, de 16 a 31 de dezembro, um certame que 

habitualmente representa diferentes potencialidades económicas, culturais e turísticas do país, mas 

igualmente um passo adiante rumo a exploração do imenso e importante mercado da CEDEAO. 

Certificada pela União das Feiras Internacionais em 1978, quatro anos depois da sua primeira edição, 

FIDAK é considerada a feira de referencia em toda a região da CEDEAO, uma plataforma ideal de 

promoção de produtos e serviços, de contactos de negócio, de procura de parceiros comerciais e de 

financiamento, reunindo centenas de empresas publicas e privadas de todos os continentes. 

Todavia, a participação das três empresas da região de barlavento nessa missão empresarial qualificou-se 

de mal-sucedida, considerando o grau de insatisfação registado pelos empresários de barlavento.  

A avaliação negativa da satisfação dos empresários integrados pela CCB, numa missão em que não teve 

participação na organização logistica, explicou-se, sobretudo, por um notável desinteresse ou falta de zelo 

no suporte aos empresários em Dakar.  
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BURELA  | Expomar 2017  

À semelhança dos anos transatos, a CCB promoveu uma missão empresarial direcionada a operadores e 

profissionais ligados a economia do mar para participar naquela que é considerada uma das maiores feiras 

do setor marítimo e referência no setor pesqueiro espanhol e europeu.  A participação regular de um grupo 

de empresas locais nesta missão realça a importância que a Expomar tem para Cabo Verde, as relações 

profícuas e consolidadas entre operadores dos dois país, para além dos resultados que já se vislumbram em 

termos de internacionalização de empresas espanholas para o mercado de S. Vicente. 

Para maximizar os resultados da missão, cujo principal propósito era o de potenciar e consolidar negócios 

a favor dos operadores nacionais, a agenda inscreveu importantes atividades paralelas, entre as quais 

um habitual stop-over na cidade do Porto, contatos individuais e de grupos com as maiores associações 

empresariais espanholas e visitas a pontos de interesses especiais. 

Movimento Associativo  

O estudo de reposicionamento estratégico do setor privado caboverdiano, financiado pela cooperação 

luxemburguesa e elaborado pela MundiConsulting, em 2017, analisa alternativas e modelos de 

associativismo na base de benchmarking com países de vários continentes, combina um conjunto de 

variáveis, entre os quais, “estruturas”, “sistemas”, “pessoas” e “competências”, numa perspetiva de 

reformar a estrutura organizacional das entidades associativas, sua capacidade institucional e técnica de 

intervenção, o inter-relacionamento, a posição e abordagem em relação a questões que são fundamentais e 

transversais ao empresariado nacional. 

Por forma a se poder ter uma perspetiva de síntese sobre a envolvente empresarial nacional e por região, 

tornou-se relevante, nesse estudo, analisar os dados publicados pelo INE referentes à distribuição das 

empresas por ilhas, seus volumes de faturação e número de trabalhadores, facto que permitiu as seguintes 

conclusões: 

Ilha N.º de Empresas N.º Colaboradores Vol. Negocio 

Santo Antão 768 1 927 3 969 532 

São Vicente 1 837 12 170 67 624 241 

São Nicolau 389 756 915 699 

Sal 961 11 631 64 431 465 

Boavista 352 3 391 6 490 769 

Maio 219 421 517 478 

Santiago 4 253 24 087 117 265 485 

Fogo 536 1 248 2 071 090 

Brava 129 252 458 874 

Cabo Verde 9 444 55 884 263 744 633 

 

 Concentração elevada nas Ilhas de Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista, relativamente a qualquer 

uma das 3 variáveis em análise e que permitem concluir por uma economia com “velocidades de 

crescimento diferentes”, situação potenciador de riscos económicos e sociais a médio e longo 

prazos;  

 Uma repartição quase equitativa em termos das regiões, Sotavento e Barlavento, com mais 

empresas no Sotavento e mais trabalhadores e volume de negócios no Barlavento; 

 Da extensa lista de entidades associativas registadas no país, apenas menos de uma dezena dessas 

cumpre com os requisitos dos próprios estatutos, ou são dotadas de condições essenciais para um 

normal funcionamento. 
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Câmaras Empresas 
Número associados / 

número de empresas, (%) 

Associados por 

colaborador 

Empresas do Barlavento 4307   

Associados da CCB 375 8,7%  

Nº de trabalhadores da CCB 16  23,4 

 Empresas de Sotavento 5137   

Associados da CCS 400 7,7%  

Nº de trabalhadores da CCS 23  17,3 

 Empresas do Turismo 1428   

Associados da Câmara do Turismo 97 6,8%  

Nº de trabalhadores da CTCV 4  20 

(*) - Alojamento e Restauração. Caso fosse considerado o número de 2000 fornecido pela CTCV, aditando agências de incoming, rent-a-car, 

transportes, excursões, o rácio baixaria para 4,9% 

Com base nas informações do INE, das Câmaras de Comércio e Câmara do Turismo, tornou-se evidente a 

capacidade congregadora das 3 Câmaras no território nacional, com a CCB posicionada no 1º lugar, a CCS 

no 2º e a CTCV no 3º.  As informações são igualmente orientadoras quanto ao potencial de crescimento do 

mercado.  

 

Comércio Exterior | Licenciamento 

Balança Comercial  

Os dados provisórios do Comércio Externo apurados e divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), demostram que no terceiro trimestre de 2017, tanto as importações, como as exportações tiveram 

evolução negativa, -0,5% e -10,0%, respetivamente, e as reexportações evoluíram positivamente 

(85,6%), em relação ao período homólogo. Nesse mesmo período, o deficit da balança comercial 

aumentou 0,3% e a taxa de cobertura diminuiu em 0,7 pontos percentuais  
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                                                                          Evolução do Comércio Externo, Cabo Verde, 2008 - 2016, em milhares de Contos 

 

Comércio Externo por Zonas Económicas  

Neste capitulo, são analisadas a estrutura e a evolução das trocas comerciais entre Cabo 

Verde e o Resto do Mundo, com incidência nas exportações e nas importações. Analisa-se também 

a estrutura das importações por Grandes Categorias Económicas (CGCE-CV). 

Exportações por Zonas Económicas, principais clientes e bens  

No 3º trimestre de 2017, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1.290 mil contos, correspondendo a um 

decréscimo de 10,0% face ao mesmo período do ano anterior (144 mil contos a menos). No período em apreço, a 

Europa, continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 97,1% do total das exportações 

Cabo-verdianas. As exportações para os outros continentes, foram de montantes pouco expressivos, como 

evidencia o quadro 2  

 

                                                                      Exportação por Zona Económica em Cabo Verde, 2016-2017, em milhares de Contos 

 

Relativamente aos países com os quais Cabo Verde mantém relações comerciais, constata-se que, 

a Espanha, lidera o ranking dos principais clientes de Cabo Verde na zona económica europeia, 

representando, no 3º trimestre de 2017, cerca de 77,9% do total das exportações. Portugal ocupa 

o segundo lugar na estrutura das exportações, com 18,7%, aumentando 0,3 p.p., em relação ao 

mesmo período do ano de 2016, conforme ilustra o gráfico 1 a seguir  
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                                                                  Estrutura das Exportações por principais clientes de Cabo Verde, 2016-2017, (%) 

Entre os produtos exportados por Cabo Verde, no 3º trimestre 2017 (Gráfico 2), os preparados e conservas 

de peixes ocupam o primeiro lugar, representando 49,2%, os peixes, crustáceos e moluscos ocupam o 

segundo lugar com 29,4% do total e, os Vestuários ocupam o terceiro lugar com um peso de 9,7%. Estes 

três produtos representaram, no período em análise, cerca de 88,4% do total das exportações de Cabo Verde.  

 

       Estrutura das Exportações por principais bens em Cabo Verde, 2016- 2017, em % 

 

Importações por Zonas Económicas, principais fornecedores e bens  

As importações de Cabo Verde (Quadro 3), no período em análise, registaram um decréscimo de 0,5%, 

face ao mesmo período do ano anterior. O continente europeu, (mesmo tendo diminuído em 8,6 p.p., 

fixando assim a sua evolução em -10,7%, face ao trimestre homólogo), continua a ser o principal fornecedor 

de Cabo Verde, com 74,9% do montante total. Registou-se, aumentos no montante das importações 

provenientes da África (5,1%), da América (46,4%) e da Ásia (83,6%) e, uma redução das que tiveram 

como origem, o Resto do Mundo (- 8,3%), comparativamente ao período homólogo.  
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                                                   Importação por Zona Económica em Cabo Verde, 2016 - 2017, em milhares de Contos 

 

Portugal (mesmo tendo diminuído em 3,3 p. p.) lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 43,3% do 

total, seguido da Itália e China, com respetivamente, 7,8% e 7,8%, do total das importações, como se 

depreende do gráfico 3. Constata-se que, dos fornecedores destacados no gráfico 3, a Espanha e os Países 

Baixos registaram reduções no montante das suas exportações para Cabo Verde, de 48,0% e 20,8%, 

respetivamente, no 3º trimestre 2017, em comparação com o mesmo período do ano transato. 

Os dez principais produtos importados, atingiram 52,8% do montante total das importações do país 

(contra os 50,8% alcançados por esses mesmos produtos no período homólogo). Analisando a evolução no 

período em apreço, constata-se que os reatores e caldeiras (23,7%), os combustíveis (15,6%), o leite 

(21,0%), o arroz (24,6%) e as bebidas alcoólicas (2,9%), evoluíram positivamente face ao 3º trimestre de 

2016. Os restantes produtos registaram taxas de variação negativa, sendo as máquinas e motores, e os 

materiais têxteis, os mais expressivos, com (-27,4%) e (-17,7%), respetivamente, face ao mesmo período 

de 2016. 

Evolução Licenciamento Imp/Exp 2015/2016, por ilha 

 
Em 2017 foi emitido 50 licenças de importação e 2 de exportação, sendo as 50 licenças de importação 

referentes a “materiais diversos”.  
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Legislação | Análise, Tratamento e Disseminação  

A CCB, ao durante o ano 2017 analisou e disseminou as seguintes publicações:  

Portaria nº1/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 1 de 9 de janeiro, autoriza e aprova as regras básicas da execução, bem como 

as modalidades dos jogos e apostas de fortunas ou azar legalmente permitidos.  

Portaria nº 12/2017 

I Série do Boletim Oficial nº17 de 7 de abril, estabelece os princípios a que deve obedecer o cálculo de 

taxas de controlo metrológico legal, bem como fixa o valor das taxas a aplicar no exercício desta atividade.  

Portaria nº 13/2017 

I Série do Boletim Oficial nº17 de 7 de abril, aprova o Regulamento do Controlo dos Instrumentos de 

Pesagem e Funcionamento não Automático. Instrumentos de medição velocidade instantânea utilizados na 

fiscalização de circulação de veículos a motor.  

Portaria nº 14/2017 

Série do Boletim Oficial nº17 de 7 abril, aplica-se aos instrumentos de medição da velocidade instantâneas, 

ou da velocidade média, utilizados na fiscalização de circulação dos veículos a motor. Aplicação dos 

taxímetros, fixando os requisitos que devem satisfazer, bem como avaliação de conformidade. 

Portaria nº 15/2017 

I Série do Boletim Oficial nº17 de 7 de abril, aplica-se os taxímetros, fixando os requisitos que devem 

satisfazer, bem como avaliação de conformidade, tendo em vista a sua disponibilização no mercado e 

colocação em serviço e controlo do seu funcionamento após entrada em serviço. 

Portaria nº 18/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 24 de 8 de maio, procede a alteração da Portaria nº 36/2013 de 24 de junho, 

que estabelece a proibição de entrada nos entrepostos aduaneiros de mercadorias constantes dos seus anexos 

I e II. É alterado o disposto no art.º nº 1 da Portaria nº 36/2013 de 24 de junho, que passa a ter a seguinte 

redação: Art.º 1 - nº1 (…) nº 2 (…) nº 3 (…) 4. Excluem dos nºs 2 e 3, as mercadorias destinadas ao regime 

aduaneiro de reexportação, desde que as mesmas não sejam consideradas de importação restrita ou proibida. 

Decreto-Lei nº 20/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 25 de 12 de maio, aprova o regime jurídico das incubadoras de negócio no 

âmbito da agenda legislativa e administrativa tendente a preencher as lacunas identificadas em todas as 

etapas do processo empreendedor, desde a legalização, capacitação, acesso ao financiamento incentivo e a 

própria gestão e sustentabilidade desses negócios.  

Decreto-Lei nº 22 /2017 

I Série do Boletim Oficial nº 28 de 17 de maio, procede a criação do Instituto de Apoio e Promoção 

Empresarial, designada Pró-Empresa, a nova organização de apoio e promoção para servir as necessidades 

das micro, pequenas e médias empresas.  

Decreto-Lei nº 23/2017 

I Série do Boletim nº 30 de 29 de maio, procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº 15/2016 de 5 de 

março que define o regime jurídico da atribuição do subsídio de desemprego, no âmbito do regime de 

proteção social dos trabalhadores por conta de outrem, bem como as medidas ativas de reparação da 

situação 

Decreto-Lei nº 24/2017 
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I Série do Boletim Oficial nº 30 de 29 de maio, revoga o nº 8 do artigo 13.º do Decreto-Lei nº 1/2017 de 12 

de janeiro que define as normas e os procedimentos necessários à execução do Orçamento do Estado para 

o Ano Económico 2017 

Regulamento nº 1/AAC/2017 

II Série do Boletim Oficial nº 26 de 30 de Maio, aprova as taxas cobradas pela Empresa Nacional de 

Aeroportos e Segurança Aérea (ASA,SA), enquanto entidade gestora dos aeródromos e entidade provedora 

dos serviços de navegação aérea, dando cumprimento à Lei nº 100/VIII/2015 

Deliberação nº 002/CDIR/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 27 de 31 de maio, aprova e manda publicar a lista dos Contabilistas 

Certificados, Auditores Certificados, Sociedades de Contabilistas Certificados e Sociedades de Auditores 

autorizados a exercer a profissão em todo o Território Nacional 

Resolução nº 22/2017 

II Série do Boletim Oficial nº 32 de 7 de julho, nomeia os membros do conselho diretivo da auditoria geral 

do mercado de valores mobiliários 

Decreto-Lei nº 32/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 43 de 25 de julho, procede a quinta alteração ao Decreto-lei nº5/2004, de 16 

de fevereiro, que aprova as Bases de Aplicação do Sistema de Proteção Social dos Trabalhadores por conta 

de outrem.  

Portaria nº 27/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 43 de 25 de julho, altera a taxa global de contribuição para o sistema de 

proteção social obrigatória e sua afetação pelas eventualidades cobertas 

Lei nº12/IX/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 45 de 2 de agosto, procede a primeira alteração da Lei nº 83/VII/2015, que 

estabelece o regime jurídico da atividade das microfinanças. 

Decreto-lei nº 36/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 49 de 17 de agosto, estabelece o regime das cessões de créditos para efeitos 

de titularização e regula a constituição e o funcionamento dos fundos de titularização de créditos, das 

sociedades gestores daqueles fundos 

Resolução nº 97/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 50 de 22 de agosto, cria o programa fomento de micro empreendedorismo, 

que visa fomentar o micro empresariado na perspetiva de contribuir para a inclusão económica de jovens e 

mulheres através de oportunidades de criação de autoemprego 

Resolução nº 102/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 52 de 6 de setembro, aprova o plano de Ação para Competitividade, indicando 

as metas plurianuais e anuais que convergem para atingir objetivos e metas do Doing Business, 

competitividade fiscal, competitividade do turismo.  

Decreto-lei nº3/2017 

I Série do Boletim Oficial nº53 de12 de setembro, aprova o acordo de apoio financeiro entre a Organização 

Oeste Africana de Saúde e o Ministério da Saúde e Segurança Social 

Resolução nº 103/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 53 de 12 de setembro, cria uma linha de crédito para o financiamento das 

operações de microcrédito em São Tomé e Príncipe 
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Decreto-lei nº 44/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 55 de 21 de setembro aprova o regime jurídico da contribuição Turística 

Decreto-lei nº 45/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 55 de 21 de Setembro, estabelece o regime jurídico da privatização dos 

Transportes Aéreos de Cabo Verde -TACV,SA 

Resolução nº 107/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 56 de 25 de setembro, aprova as Diretivas de investimentos Turísticos para 

2017-2021 

Resolução nº 108/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 56 de 25 de setembro, aprova as Diretivas de investimentos para o Ambiente 

relativo ao período 2017-2021 

Resolução nº110/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 58 de 12 de outubro de 2017, aprova o Plano de Emergência de Mitigação da 

Seca e do Mau Ano Agrícola 2017/2018 

Decreto nº6/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 62 de 06 de novembro de 2017, aprova o acordo de empréstimo entre a AID 

e a república de Cabo Verde no valor de 2.606.757.963$00 

Resolução nº 125/2017 

I serie do B.O nº 65 de 14 novembro de 2017, cria linha de crédito (50.000.000$00) para financiamento das 

atividades agropecuárias, no âmbito de programa para mitigação de seca e mau ano Agrícola 

Resolução nº 130/2017 

I serie do B.O nº 70 de 23 novembro de 2017, aprova a criação da JUCE, visando a redução de barreiras e 

custos de comércio internacional, visa a harmonização, Padronização e modernização de comércio 

Resolução nº 131/2017  

I Serie do B.O nº 70 de 23 novembro de 2017, autoriza a bonificação da aquisição de alimentos para o 

salvamento de gado, do tipo ruminantes. Vales-cheque num valor total de 80.000.000.$00. Autorização da 

realização de despesas do Fundo Ambiente para liquidar cotas em dívida com Organismos Internacional 

Resolução nº 132/2017 

I serie do B.O nº 70 de 23 novembro de 2017, autoriza a realização de despesas (58.005.127$00) do fundo 

Ambiente para pagamento de cotas em dívidas com os diversos organismos internacionais. Aprovação do 

VALE_CHEQUE utilizado para bonificação da aquisição de alimentos para o gado no âmbito de 

PEMSMAA 

Portaria nº44/2017 

I Serie do B.O nº 71 de 24 novembro de 2017, aprova o modelo e as características do vale-cheque utilizado 

para a bonificação no Programa de Emergência para Mitigação de Seca e do Mau Ano Agrícola. Criação 

de Unidade de Promoção para o Desenvolvimento das Microfinanças (UPDM)  

Resolução nº 136/2017 

I serie do B.O nº 72 de 30 novembro de 2017, procede a criação de UPDM, com o objetivo de promover o 

aprofundamento e a sustentabilidade do sector das microfinanças 

Deliberação nº4/2017 
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II Série do Boletim Oficial nº 64 de 1 de dezembro de 2017, aprova o regulamento que tem como principal 

objetivo estabelecer as normas de Boas Práticas das Farmácias (BP Farmácias) 

Decreto-Lei nº 57/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 74 de 6 de dezembro de 2017, procede à segunda alteração do Decreto 

Legislativo nº 1/2011 de 31 de janeiro, que cria o Centro Internacional de Negócios de Cabo Verde 

Resolução nº 147/2017 

I Série do Boletim Oficial nº 75 de 13 dezembro de 2017, autoriza a DGT a emitir uma declaração de dívida 

ao BCA no montante de 1.073.423.609$00, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018. Criação de Cabo 

Verde Broadcast-SA (CVB,SA), sociedade anónima unipessoal de capital público 

Decreto-lei nº 58/2017 

I serie do B.O nº 76 de 15 Dezembro de 2017, aprova a criação de CVB,SA, tendo o principal objetivo 

prestar serviços de distribuição e difusão de sinais de televisão em formato digital entre outros serviços 

Decreto-lei nº 59/2017 

Publicado na I serie do B.O nº 76 de 15 dezembro de 2017, define as atribuições, competências e condições 

de agrupamento das Instituições de Microfinanças em Uniões e Federações 

Resolução nº 149/2017 

I Serie do B.O nº 76 de 15 dezembro de 2017, autoriza a transferência no valor global de 12.909.790$00, 

para a reestruturação e reposição da situação da Inforpress, SA 

Decreto Regulamentar nº8/2017 

I Serie do B.O nº 76 de 15 dezembro de 2017, aprova e regulamenta o Plano de Conta das IMF em CV com 

o objetivo de uniformizar o registo contabilístico e sistematizar o critério de registo 

Lei nº 20/IX/2017 

I serie do B.O. nº 83 de 30 dezembro de 2017, aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 

2018 
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Relatório  

Financeiro  
Análise | Realização do Orçamento 
  

A variação entre o orçamento previsto e realizado é negativo na ordem de 1%, em torno de 487,0 contos. 

O desvio real indica uma ligeira melhoria no resultado final, tendo em conta que superou tanto o limite 

orçamentado (3%) e o estipulado no plano de monitorização de processos (3%) do Sistema de Gestão de 

Qualidade. Sendo as principais razões: 

 Rendimentos de atividades empresariais suportaram os respetivos gasto; 

 Rendimentos de atividades correntes superaram o previsto, nomeadamente na rubrica de 

licenciamento comercial; 

 Diminuição, generalizada, dos gastos de atividades correntes; 

 Diminuição dos gastos referente a amortização e reintegração; 

 

Rendimentos Previstos e Realizados  

Os rendimentos estão agrupados em: 

 Rendimentos de atividades empresariais que advêm dos serviços e produtos da CCB referentes a 

missões ao exterior, formações profissionais, eventos públicos, feiras nacionais e internacionais, 

arbitragem e outros.  

 Rendimentos de atividades correntes que incluem quotas dos associados, licenciamento comercial, 

e outros atividades. 

 Proveitos e ganhos financeiros que incluem os juros de depósitos a prazo, rendas de espaço derivado 

da exploração da propriedade de investimento da CCB, “Centro Negócio”. 
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Origem dos Rendimentos 

 
Os rendimentos provêm dos serviços que a CCB disponibiliza aos seus associados e público em geral, 

nomeadamente, missões ao exterior, formações profissionais, eventos públicos, feiras nacionais e 

internacionais, quotas, licenciamento comercial, rendas. 

De realçar, ainda, a importância dos recursos captados para apoiar na realização de algumas atividades 

como missões empresariais e formações profissionais junto de entidades nacionais e internacionais para 

benefícios das empresas associadas. 

Licenciamento Comercial continua com maior procura ocupando o 1º lugar, com 46%, seguido das quotas 

dos associados, com 27%, Missões Empresarial, com 14%, Formação Empresarial, com 9% e Eventos, com 

4%. As rendas de exploração do edifício “Centro de Negócio” contribui com 9%. 

Os rendimentos encontram-se distribuídos pelas ilhas de Barlavento, da seguinte forma: i) São Vicente 

contribuindo com 74%, proveniente de rendimentos de atividades empresarial e correntes (66%) e 

proveniente da exploração do edifício “Centro de Negócio” (9%); ii); Sal com 16%; iii) Santo Antão e Boa 

Vista com 4%, respetivamente; e iv) São Nicolau com 2%. A variação em relação ao ano transato não foi 

significativa. No entanto, os rendimentos derivados da exploração do edifício “Centro de Negócio” sofreu 

uma ligeira redução na ordem de 2%, que se justifica pela diminuição das rendas referente ao rés- do-chão 

(arrendado até agosto de 2017). 

Gastos Previstos e realizados  

À semelhança dos rendimentos, os gastos estão divididos em: 

 Gastos de atividades empresariais que advêm da operacionalização dos serviços e produtos da 

CCB referentes a missões ao exterior, formações profissionais, eventos públicos, feiras nacionais e 

internacionais, arbitragem e outros.  
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 Gastos de atividades correntes que incluem os gastos de funcionamento da instituição, 

nomeadamente, fornecimento e serviços de terceiros, gastos com pessoal, gastos financeiros, 

amortizações e outros gastos; 

 

 

- O controlo dos gastos derivados da exploração da propriedade de investimento “Centro de 

Negócio” foram efetuados através da contabilidade analítica, a saber: agua/eletricidade (22%), 

comunicação (8%), amortização (44%), outros FST (22%), despesa com pessoal (8%), gastos 

financeiros (100%), outros gastos e encargos (16%). 
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Análise Financeira | 2017 – 2016 

 

A comparação entre o exercício de 2017 e 2016, apresenta algumas variações a saber: 

- Aumento dos rendimentos e gastos de atividades empresariais, derivado do aumento do volume de 

missões empresarial, eventos empresariais e feiras nacionais; 

- Aumento de rendimentos de atividade correntes, principalmente na rubrica de licenciamento 

comercial; 

- Diminuição de gastos relacionados com fornecimento e serviços de terceiros; 

- Aumento de gastos com pessoal, derivado da contratação de técnicos para substituição das 

delegadas de Santo Antão e Boa Vista, técnico de gabinete de promoção empresarial; 

- Diminuição de gastos de amortização; 

A assim sendo, a comparação do resultado líquido do exercício de 2017 (487,2 contos negativo) em relação 

ao ano transato (581,6 contos positivos) indica uma pequena redução a nível financeiro mas apresenta uma 

ligeira melhoria em termos económicos com o aumento de volume de atividades em relação ao ano transato 

pelas razões acima apresentadas.  

Realização | Orçamento de Investimento 
Atividades  Valor, 

contos 

Fonte de  

Financiamento 

Follow 

up 

Reabilitação do exterior do Centro de Negócios de Mindelo – Fase II 1.000,00 CCB Em curso 

Inscrição da CCB em redes internacionais de interesse empresarial 800,00 CCB Adiado 

Construção de 4 naves industriais na ZIL  46.000,00 CCB Em curso 

Subtotal  47.800,00   

Reforço do Sistema de Comunicação Interna  1.400,00 Externa Adiado  

Reforço do Centro de Arbitragem e Conciliação  800,00 Externa Adiado  

Capacitação Técnica da CCB para a assunção de novas competências do Estado 25.000,00 Externa Em curso 

Elaboração do Plano de Negócios CCB 2016 - 2020 1.500,00 Externa Adiado 

Sub total 28.700,00   

Total 76.500,00   
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ANEXOS  

Anexo I| Análise Desvio Orçamental  

Rubrica 
Anual 

Acumulado Previsto Variação 

RENDIMENTOS       
Rendimentos de Atividades Empresariais 10.102.465,00 17.150.000,00 -7.047.535,00 

Missões 5.281.000,00 3.850.000,00 1.431.000,00 

Formação 3.367.220,00 4.800.000,00 -1.432.780,00 

Eventos 1.454.245,00 5.000.000,00 -3.545.755,00 

Fee Gestão de Projetos  0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 

Arbitragem e Conciliação 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 

Outras Atividades 0,00 500.000,00 -500.000,00 

        

Rendimentos de Atividades Correntes 27.625.700,00 27.000.000,00 625.700,00 

Quotas 9.986.200,00 11.000.000,00 -1.013.800,00 

Licenciamento 17.517.000,00 16.000.000,00 1.517.000,00 

Outras Atividades 122.500,00 0,00 122.500,00 

        

Proveitos e ganhos financeiros 4.403.328,00 4.113.000,00 290.328,00 

Juros de deposito bancário 55.557,00 28.000,00 27.557,00 

Rendas Propriedade Investimento - "Centro Negocio" 3.698.865,00 4.085.000,00 -386.135,00 

Outros Proveitos 648.906,00 0,00 648.906,00 

Rendimentos Extra.E.A 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RENDIMENTOS 42.131.493,00 48.263.000,00 -6.131.507,00 

        

GASTOS       

Gastos de Atividades Empresariais 9.874.932,00 13.963.440,00 -4.088.508,00 

Missões  5.550.986,00 3.347.827,00 2.203.159,00 

Formação 3.000.017,00 4.173.913,00 -1.173.896,00 

Antenas 0,00 150.000,00 -150.000,00 

Quotas junto a organizações internacionais 0,00 600.000,00 -600.000,00 

Organização de Eventos  1.323.929,00 4.347.826,00 -3.023.897,00 

Arbitragem e Conciliação 0,00 909.091,00 -909.091,00 

Outras não especificadas 0,00 434.783,00 -434.783,00 

      0,00 

Gastos de Atividades Correntes     0,00 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 8.943.757,00 9.038.410,00 -94.653,00 

Água/Eletricidade 857.216,00 1.000.000,00 -142.784,00 

Combustíveis 79.394,00 150.000,00 -70.606,00 

Materiais/ Serviços de Manutenção/Conservação e Reparação 301.558,00 200.000,00 101.558,00 

Materiais de Escritório 370.763,00 400.000,00 -29.237,00 

Publicidade e Marketing 500.812,00 200.000,00 300.812,00 

Livro e documentação técnica 32.750,00 50.000,00 -17.250,00 

Limpeza, Higiene e Conforto 438.628,00 400.000,00 38.628,00 

Gastos Vistoria 149.613,00 350.000,00 -200.387,00 

Rendas e Aluguer 1.159.200,00 1.159.200,00 0,00 

Gastos de Representação 31.591,00 100.000,00 -68.409,00 

Comunicação 1.342.031,00 1.338.160,00 3.871,00 

Seguros 218.326,00 300.000,00 -81.674,00 

Vigilância e segurança 0,00 70.000,00 -70.000,00 

Serviço informática 0,00 50.000,00 -50.000,00 

Deslocações e Estadas 1.006.002,00 1.000.000,00 6.002,00 

Honorários/ Trabalhos Especializados 1.386.470,00 1.471.050,00 -84.580,00 

Serviço bancários 325.037,00 250.000,00 75.037,00 

Apoios a Associados 640.464,00 300.000,00 340.464,00 

Outros Fornecimentos 103.902,00 250.000,00 -146.098,00 

Gastos com Pessoal 19.295.711,00 21.600.903,00 -2.305.192,00 

Ordenados e Salários 13.380.503,00 15.881.784,00 -2.501.281,00 

Remunerações Adicionais 3.081.568,00 2.446.594,00 634.974,00 

Encargos Patronais 2.396.343,00 2.972.525,00 -576.182,00 

Outras Gastos com pessoal 437.297,00 300.000,00 137.297,00 

Gastos Financeiras 815.967,00 777.492,00 38.475,00 

Juros Suportados 815.967,00 777.492,00 38.475,00 

Outras Gastos e Encargos 707.131,00 450.000,00 257.131,00 

Gastos projetos investimento "Centro de Negocio" 320.201,00 0,00 320.201,00 

Donativos 0,00 0,00 0,00 

Outras Gastos e Encargos 386.930,00 450.000,00 -63.070,00 

Amortizações 2.981.205,00 4.000.000,00 -1.018.795,00 

Provisões Exercício 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL DE GASTOS 42.618.703,00 49.830.245,00 -7.211.542,00 

RESULTADO LIQUIDO                  (487.210,0) -1.567.245,00 1.080.035,00 

Anexo II | Análise Financeira 2017 - 2016 

Rubrica 
Anual 

2017 2016  Variação  

RENDIMENTOS      

Rendimentos de Atividades Empresariais 10.102.465,00 7.526.183,00  2.576.282,00  
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Missões 5.281.000,00 1.857.150,00  3.423.850,00  

Formação 3.367.220,00 3.469.626,00  (102.406,00) 

Eventos 1.454.245,00 606.098,00  848.147,00  

Fee Gestão de Projetos  0,00 1.593.309,00 (1.593.390,00) 

-  Arbitragem e Conciliação 0,00 0,00  -  
Outras Atividades 0,00 0,00  -    

       

Rendimentos de Atividades Correntes 27.625.700,00 27.007.085,00  618.615,00  

Quotas 9.986.200,00 10.243.000,00  (256.800,00) 

Licenciamento 17.517.000,00 16.153.000,00  1.364.000,00  

Outras Atividades 122.500,00 21.244,00  101.256,00  

      

Proveitos e ganhos financeiros 4.403.328,00 3.794.806,00  4.078.148,00  

Juros de depósito bancário 55.557,00 49.904,00  5.653,00  

Rendas Propriedade Investimento - "Centro Negocio" 3.698.865,00 3.744.902,00  (46.037,00) 

Outros Proveitos 648.906,00 0,00  648.906,00  

Rendimentos Extra.E.A 0,00 0,00  -    

TOTAL RENDIMENTOS 42.131.493,00 38.328.074,00  3.803.419,00  

        

GASTOS      

Gastos de Atividades Empresariais 9.874.932,00 5.848.161,00  4.026.771,00  

 

Missões  5.550.986,00 1.839.021,00  3.711.965,00  

Formação 3.000.017,00 3.335.298,00  (335.281,00) 

Antenas 0,00 0,00  -    

Quotas junto a organizações internacionais 0,00 0,00  -    

Organização de Eventos  1.323.929,00 673.842,00  650.087,00  

Arbitragem e Conciliação 0,00 0,00  -    

Outras não especificadas 0,00 0,00  -    

       

Gastos de Atividades Correntes      

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 8.943.757,00 9.185.686,00  8.058.003,00  

Água/Eletricidade 857.216,00 885.754,00  (28.538,00) 

Combustíveis 79.394,00 90.812,00  (11.418,00) 

Materiais/ Serviços de Manutenção/Conservação e Reparação 301.558,00 185.264,00  116.294,00  

Materiais de Escritório 370.763,00 471.991,00  (101.228,00) 

Publicidade e Marketing 500.812,00 254.242,00  246.570,00  

Livro e documentação técnica 32.750,00 28.009,00  4.741,00  

Limpeza, Higiene e Conforto 438.628,00 413.578,00  25.050,00  

Gastos Vistoria 149.613,00 273.525,00  (123.912,00) 

Rendas e Aluguer 1.159.200,00 1.159.200,00  -    

Gastos de Representação 31.591,00 134.512,00  (102.921,00) 

Comunicação 1.342.031,00 1.305.502,00  36.529,00  

Seguros 218.326,00 178.012,00  40.314,00  

Vigilância e segurança 0,00 5.000,00  (5.000,00) 

Serviços informáticos 0,00 10.050,00  (10.050,00) 

Deslocações e Estadas 1.006.002,00 1.307.877,00  (301.875,00) 

Honorários/ Trabalhos Especializados 1.386.470,00 1.360.724,00  25.746,00  

Serviços bancários 325.037,00 198.570,00  126.467,00  

Apoios a Associados 640.464,00 529.361,00  111.103,00  

Outros Fornecimentos 103.902,00 393.703,00  (289.801,00) 

Gastos com Pessoal 19.295.711,00 17.741.588,00  1.554.123,00  

 

Ordenados e Salários 13.380.503,00 12.337.235,00  1.043.268,00  

Remunerações Adicionais 3.081.568,00 2.997.437,00  84.131,00  

Encargos Patronais 2.396.343,00 2.179.129,00  217.214,00  

Outras Gastos com pessoal 437.297,00 227.787,00  209.510,00  

Gastos Financeiras 815.967,00 800.811,00  15.156,00  

Juros Suportados 815.967,00 800.811,00  15.156,00  

Outras Gastos e Encargos 707.131,00 449.308,00  257.823,00  

Gastos projetos investimento "Centro de Negocio" 320.201,00 0,00  320.201,00  

Donativos 0,00 0,00  -    

Outras Gastos e Encargos 386.930,00 449.308,00  (62.378,00) 

Amortizações 2.981.205,00 3.720.903,00  (739.698,00) 

Provisões Exercício 0,00 0,00  -    

Gastos Extra. E.A  0,00 0,00  -    

TOTAL DE GASTOS 42.618.703,00 37.746.457,00  4.872.246,00  

RESULTADO LIQUIDO -487.210,00                 

(487.210,0) 

(487.210,0) 

                 

(487.210,0) 

                 

(487.210,0) 

581.617,00            

581.617,0  

(1.068.827.00) 

(1.068.827,00) 

Anexo III | Balanço 2017– 2016 

 Notas 
31-12-2017 31-12-2016 

Valores Valores 

ACTIVO      

      Ativo Não Corrente      

      Ativos Fixos Tangíveis      

             Terrenos e Recursos Naturais   590.257 590.257 

             Edifícios e Outras Construções  7.925.694 8.454.073 

             Equipamento de Transporte   0 0 

             Equipamento Administrativo   798.428 1.562.735 

             Outros Ativos Fixos Tangíveis  39.075 45.871 

      Total  9.353.454 10.652.936 

     Propriedades investimento      

             Edifícios e Outras Construções  16.410.019 18.022.742 

      Total  16.410.019 18.022.742 
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      Ativos Intangíveis      

             Projetos de Desenvolvimento   0 0 

             Programas de Computador   0 0 

             Outros Ativos Intangíveis   0 0 

      Total  0 0 

      Outros Ativos Financeiros   7.875.000 7.875.000 

      Total  7.875.000 7.875.000 

      Investimentos em Curso   6.429.975 470.000 

      Total  6.429.975 470.000 

      Total do Ativo não Corrente  40.068.448 37.020.678 

      Ativo Corrente      

             Outras Contas a Receber   4 943 958 3.653.156 

             Diferimentos   91 948 139.547 

             Caixa e Depósitos Bancários   14 831 616 13.524.614 

      Total do Ativo Corrente  19 867 522 17.317.317 

                    Total do Ativo  59 935 970 54.337.995 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO      

CAPITAL PRÓPRIO      

      Capital Próprio      

      Outras Reservas   39 287 626 39.287.626 

      Resultados Transitados  (2 287 408) (2.869.025) 

      Resultado Líquido do Período  (487 210) 581.617 

      Total do Capital Próprio (antes de Interesses Minoritários)  36 513 008 37.000.218 

                   Total do Capital Próprio  36 513 008 37.000.218 

PASSIVO      

     Passivo não Corrente       

     Financiamentos Obtidos    11.094.549 7.157.597 

      Total do Passivo não Corrente   11.094.549 7.157.597 

     Passivo Corrente       

     Fornecedores   1 295 041 2 613 805 

     Estado e Outros entes Públicos    520 672 447.789 

     Financiamentos Obtidos    1 295 041 663.502 

     Acionistas/Sócios    0 700.000 

     Outras Contas a Pagar    7 295 794 4 550 859 

     Pessoal   14 243 6.000 

     Diferimentos    1 907 622 1.198.225 

      Total do Passivo Corrente   12 328 413 10.180.180 

                 Total do Passivo    23 422 962 17.337.777 

     Total do Capital Próprio e do Passivo    59 935 970 54.337.995 

 

Anexo IV| Demonstração Resultados 2017 - 2016 
 

RÚBRICAS 
PERÍODO 

Notas 2017 2016 

Valores Valores 

     Rendimentos Atividades Empresariais   10 102 465,00 7 526 183,00 

     Rendimentos Atividades Correntes   27 625 700,00 30476 711,00 

     Outros Rendimentos e Ganhos   4 403 328,00 325 180,00 

Resultado Operacional Bruto   42 131 493,00 38.328.074,00 

     Gastos Atividades Empresariais   9 874 932,00 5 848 161,00 

     Fornecimentos e Serviços Externos   8 943 757,00 9 185 686,00 

Valor Acrescentado Bruto   23 312 804,00 23.294.227,00 

     Gastos com o Pessoal   19 295 711,00 17 741 588,00 

     Outros Gastos e Perdas   1 523 098,00 1 250 119,00 

     Resultados Antes de Depreciações, Amortizações, 

Perdas/Ganhos de Financiamento e Impostos 

  2 493 995,00 4 302 520,00 

     Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização   2 981 205,00 3 720 903,00 

     Perdas/reversões por Imparidade de Ativos 

Depreciáveis/Amortizáveis 

      

     Resultado Operacional (Antes de Perdas/Ganhos de 

Financiamento e Impostos) 

  -487 210,00 581 17,00 

     Resultado Antes de Impostos   -487 210,00 581 617,00 

     Imposto Sobre Rendimento do Período       

     Resultado Líquido do Período   -487 210,00 581 617,00 

Anexo V | Anexo ao Balanço e Demonstração Resultados  

INFORMAÇÃO GERAL 

Identificação da entidade: Câmara de Comércio de Barlavento/Agremiação Empresarial (CCB) 

Sede social: Avenida 5 de Julho, Mindelo, São Vicente - caixa postal: 728 

Delegações: ilha do Sal, Santo Antão (Porto Novo) e Boa Vista  

Natureza da atividade: instituição sem fim lucrativo no âmbito de apoio ao setor privado. 

A Câmara de Comércio de Barlavento/Agremiação Empresarial (CCB) é uma pessoa coletiva de direito privado e 

de utilidade pública, cujos fins essenciais são a promoção do desenvolvimento das atividades económicas 
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compreendidas, nos sectores do Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços da Região de Barlavento, a dinamização 

do associativismo empresarial, e a defesa dos interesses dos agentes económicos da região.  

Exerce a sua atividade em toda a região de Barlavento, com delegações na ilha do Sal, Santo Antão (Porto Novo) e 

Boa Vista. 

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística e de 

Relato Financeiro (SNCRF), aprovado pelo Decreto-Lei nº5/2008, de 4 de Fevereiro, o qual entrou em vigor a 1 de 

Janeiro de 2009.  

De referir que as notas não indicadas neste anexo não são aplicáveis, ou significativas para a compreensão das 

Demonstrações Financeiras em análise. 

1. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS ADOPTADAS 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade, em conformidade com o Sistema 

de Normalização Contabilística e de Relato Financeiro (SNCRF), tendo em conta as principais políticas 

contabilísticas: i) Comparabilidade; ii) Relevância; iii) Fiabilidade;  

Os órgãos de gestão, também exercem julgamentos no processo de aplicação das políticas contabilísticas. 

a) Propriedade de investimento 

O edifício “Centro de Negócio” continua sendo o único bem registado como propriedade de investimento. Composto 

por 4 pisos, sendo: i) cave – sala de formação; ii) rés-do-chão; iii) 1º andar – sala de conferências; iv) 2º andar – 

arrendamento. 

O contrato de arrendamento com a NOCMAR, terminou em Agosto de 2017 e o espaço do rés-do-chão ficou 

disponível.  

A sala de formação multimédia, na cave, foi equipada em 2016 com o apoio da CVMOVEL, no âmbito do protocolo 

assinado entre as instituições com uma duração de dois anos. Esse projeto teve como propósito solucionar uma 

necessidade verificada na região de Sotavento, beneficiando tanto os associados como o público em geral.  

O contrato com a DRN (Direção Regional Norte), no segundo e terceiro andar, celebrado em 2010, continuou em 

vigor e não sofreu nenhuma alteração, apesar do contrato permitir uma atualização da renda após cinco anos.  

Os gastos e rendimentos inerentes a exploração do referido edifício “Centro de Negocio” foram contabilizados nas 

contas de ganhos e gastos em propriedades de investimento.  

 

b) Os Ativos fixos tangíveis  

Encontram-se mensurados ao custo de aquisição, o qual inclui valor de fatura de fornecedor acrescido de todos os 

gastos de compra e instalação, deduzidas as depreciações.  

O único investimento, em ativo fixo, em 2017 foi aquisição de um computador para Delegação da Boa Vista. 

Os gastos de conservação e reparação que não aumentaram a vida útil dos ativos, nem resultaram em benfeitorias 

ou melhorias significativas nos elementos dos ativos tangíveis, foram registadas como gastos do período. 

Encontra-se pendente a reavaliação de alguns ativos fixos, nomeadamente o edifício “Centro de Negocio” e a viatura. 
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c) Depreciações/Amortizações  

São calculadas, sobre os valores de aquisição ou justo valor, conforme o caso, pelo método das quotas constantes, 

com imputação duodecimal. As principais taxas utilizadas são: i) edifícios e outras construções 4%; ii) equipamentos 

de transportes 12.5%; equipamento administrativo, mobiliário e diversos 10% a 25%. 

d) Abates de ativos fixos 

Em 2017 foram abatidos alguns equipamentos e mobiliários, obsoletos e completamente amortizados. Esses 

equipamentos e mobiliários foram adquiridos desde 2002 e a maioria não existia fisicamente. 

e) Ativos intangíveis e amortizações 

 Compreendem programas de computador que foram amortizados em 2013.  

f) Investimento financeiros,  

O investimento de 6.875,0 (seis milhões, oitocentos e setenta e cinco contos) corresponde a 27.5% de participação 

da CCB no capital de SGZ – Sociedade de Gestão da Zona Industrial do Lazareto. Continua pendente a 

transferência/realização do capital, 5%, da Câmara de Comércio de Sotavento. 

Pela percentagem da participação a mensuração deste ativo poderia ter sido feito pelo Método de Equivalência 

Patrimonial (NRF nº 23). Esse procedimento não foi registado devido ao atraso na disponibilização/aprovação das 

contas de SGZ. 

O investimento financeiro referente a participação de capital na Sociedade AFROVERDE – CAPITAL PARTNERS, 

S.A., NIF 27164209, no valor de 1.000,0 (um milhão de contos), corresponde a 1000 (mil) ações a ser realizado em 

dinheiro. 

Foi realizado 30% do capital, em 2016, no montante de 300,0 (trezentos contos) e o valor restante, na ordem de 

700,0 (setecentos contos), será realizado no prazo de 5 (cinco) anos.  

g) Especialização de exercícios  

Os rendimentos e ganhos são registados de acordo com o princípio da especialização de exercícios, ou seja, as 

transações são contabilisticamente reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que 

são recebidos ou pagos.  

É de realçar que os gastos e rendimentos referentes aos períodos seguintes foram registados na conta de deferimentos 

(28), nomeadamente, “gastos a reconhecer (281)” e “rendimentos a reconhecer (282)”.  

Não se provisionou o direito a férias do pessoal por não se aplicar a instituições sem fins lucrativas. 

h) Responsabilidades assumidas com pessoal 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídio de férias, de Natal e quaisquer outras 

retribuições adicionais decididas, pontualmente, pela Direção. As obrigações decorrentes dos benefícios de curto 

prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados. 

É política da CCB abonar aos seus colaboradores com um subsídio de férias, correspondente a um mês de salário e 

um subsídio de Avaliação de Desempenho atribuído no mês de Dezembro.  

De acordo com a legislação Caboverdiana vigente os trabalhadores têm direito a um mês de férias remuneradas, por 

coincidir com o ano civil, vencem em 31 de Dezembro de cada ano. Este encargo representa um direito adquirido 

pelo serviço prestado no ano civil anterior ao do seu pagamento.  

Os trabalhadores encontram-se integralmente abrangidos pelo regime oficial de previdência social, seguro de 

acidente de trabalho e seguro de viagens através de uma apólice aberta. 

Não assumindo a instituição qualquer responsabilidade, presente ou futura, relacionada com o pagamento de pensões 

ou complementos de reforma.  
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Algumas alterações a nível de Recursos Humanos, em 2017, nomeadamente: 

- Admissão de um técnico, contrato anual, para substituição do técnico de gestão empresarial, na ilha 

de São Vicente; 

- Admissão de duas técnicas, contrato anual, para desempenharem funções de delegada na ilha de 

Santo Antão e na ilha de Boa Vista; 

- Regresso da colaboradora da Sede que se encontrava de licença sem vencimento; 

- Rescisão de contrato de dois colaboradores, front-office, na delegação de Boa Vista e Santo Antão. 

- Dois colaboradores da Sede, São Vicente, encontram-se de Baixa medica. 

2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

A conta “caixa” não é movimentada. Os recebimentos, dinheiro ou cheque, são depositados, o mais tardar, no dia 

útil seguinte. Os montantes incluídos na rubrica de depósitos bancários são recebimentos, por depósito bancário de 

clientes, transferências, ou débitos automáticos de associados e são imediatamente realizáveis. 

Os pequenos gastos são realizados através de fundo fixo tanto na sede como nas delegações. 

Para efeitos de elaboração do mapa de demonstração dos “fluxos de caixa” foram considerados depósitos bancários 

e os pagamentos. Foi utilizado o método direto que dá informação acerca dos principais componentes de 

recebimentos e pagamentos: 

RUBRICAS Notas 

PERIODO 

2017 2016 

Valores Valores 

Método Direto       

Fluxos de caixa das atividades operacionais        

Recebimentos de clientes   6.124.410,00 10.342.447,00 

Pagamentos a fornecedores   -15.518.970,00 -12.883.571,00 

Pagamentos ao pessoal   -24.689.557,00 -21.253.110,00 

Caixa gerada pelas operações   -34.084.117,00 -23.794.234,00 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento   0,00 0,00 

Outros recebimentos/pagamentos   33.019.790,00 22.256.422,00 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)    -1.064.327,00 -1.537.812,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento        

Pagamentos respeitantes a:       

Ativos fixos tangíveis   -69.000,00 -194.393,00 

Ativos intangíveis   0,00 0,00 

Investimentos financeiros   0,00 0,00 

Outros ativos       

Recebimentos provenientes de:   0,00 0,00 

Ativos fixos tangíveis       

Ativos intangíveis   0,00 0,00 

Investimentos financeiros   0,00 0,00 

Outros ativos   0,00 2.888.769,00 

Subsídios ao investimento   0,00 0,00 

Juros e rendimentos similares   0,00 0,00 

Dividendos   0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)    0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento    -69.000,00 2.694.376,00 

Recebimentos provenientes de:       

Financiamentos obtidos       

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital 

próprio 
  

5.300.000,00 0,00 

Cobertura de prejuízos   0,00 0,00 

Doações   0,00 0,00 

Outras operações de financiamento   0,00 0,00 

Pagamentos respeitantes a:   0,00 0,00 

Financiamentos obtidos       

Juros e gastos similares   -731.509,00 -663.502,00 

Dividendos   -790.778,00 -800.811,00 

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio   0,00 0,00 

Outras operações de financiamento   0,00 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)    0,00 0,00 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)   3.777.713,00 -1.464.313,00 

Efeito das diferenças de câmbio   2.644.386,00 -307.749,00 

Caixa e seus equivalentes no início do período       

Caixa e seus equivalentes no fim do período   9.754.000,00 10.061.749,00 
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3. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Correspondem às retenções efetuadas no processamento das remunerações do pessoal e prestadores de serviços. 

Essas retenções são IRPS (Impostos sobre Rendimentos de pessoas singulares) e INPS (contribuições para a 

previdência social), referentes ao período em análise. Não constam nenhum pendente referente aos anos anteriores, 

nem de IRPS nem de INPS.  

4. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Em agosto de 2017 foi contraído, no Banco Comercial do Atlântico, um empréstimo no valor de 5.300.000$00 (cinco 

milhões e trezentos mil escudos) para remodelação do rés-de-chão do “Centro de Negocio” para funcionamento da 

futura Sede da CCB. Amortizável em 07 anos à uma taxa de 6.8% e prestações mensais e consecutivas de 79.474$00, 

a partir de janeiro de 2018. Em 2017 foram pagas apenas juros e gastos de constituição do empréstimo.   

Continua em curso o empréstimo contraído em Maio de 2014, para realização das obras de remodelação do espaço 

do Centro de Negócios junto ao Banco Comercial do Atlântico, amortizável em 10 anos à uma taxa de 10.5%. A 

amortização do empréstimo decorreu como previsto, sendo a renda mensal de 124,0 (cento e vinte e quatro contos).  

5. Clientes 

Na conta de Clientes foram registados pelo seu valor nominal, os movimentos com associados, nomeadamente 

faturas de formações profissionais, faturas de missões empresariais, algumas faturas de quotas que foram solicitadas 

pelos associados, e/ou outros débitos derivados das atividades da instituição, permitindo um maior controlo. 

Os rendimentos referentes as quotas dos associados são registados pelo regime de caixa, em que o rendimento só é 

reconhecido com o respetivo recebimento, através de emissão de uma fatura recibo no valor correspondente.  

6. FORNECEDORES 

Os movimentos com fornecedores eram registados numa conta 26 – outras contas a receber e paga (26891…). Em 

2017 a conta de fornecedores (22) passou a ser utilizada, os saldos no início foram transferidos e as dividas foram 

registadas pelo seu valor nominal.  

7. OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 

A conta 26 – Outras contas a receber e a pagar inclui alguns movimentos relacionados com Licenciamento 

Comercial, Quotas, arrendamento de salas (conferências e formação), Formações profissionais, Missões 

empresariais, Eventos públicos, e Prestadores de serviços (formadores, consultores, etc). 

8. CAIXA E DEPOSITO BANCÁRIO 

Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016, a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição: 

Atividades empresariais Real Orçado Variações % 

1181 – Caixa  165.000,00 155.000,00 10.000,00 6,45% 

1211 – D.O. - BCA 5.780.659,00 6.491.257,00 -710.598,00 -10,95% 

1212 – D.O. - CECV 2.683.706,00 2.092.387,00 591.319,00 28,26% 

1213 – D.O. - BI 2.004.914,00 263.982,00 1.740.932,00 659,49% 

1214 – D.O. - BCN 890.846,00 398.692,00 492.154,00 123,44% 

1215– D.O. - BAI 873.261,00 239.966,00 633.295,00 263,91% 

1216 – D.O. – Novo Banco 0,00 112.682,00 -112.682,00 -100,00% 

Total 

………………………. 
12.233.386,00 9599.000,00 2.644.420,00 27,11% 

Os montantes incluídos na conta de caixa correspondem aos valores de “Fundo Fixo” utilizado para pagamento de 

pequenos gastos e na rubrica de “Depósitos bancários” inclui os depósitos bancários a ordem. 

9. GASTOS 

Esta rubrica inclui os gastos de atividades empresariais e gastos de atividades correntes. Os gastos de atividades 

empresarias estão relacionados com: i) missões empresarias; ii) formações profissionais; iii) eventos públicos; iv) 

fee de gestão de projetos; Arbitragem;   

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Missões  5.550.986,00 3.347.827,00 2.203.159,00 65,81% 

Formação 3.000.017,00 4.173.913,00 -1.173.896,00 -28,12% 
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Organização de Eventos  1.323.929,00 4.347.826,00 -3.023.897,00 -69,55% 

Arbitragem e Conciliação 0,00 909.091,00 -909.091,00 -100,00% 

Total……… 9.874.932,00 12.778.657,00 -2.903.725,00 -22,72% 

Os gastos de atividades correntes estão relacionados com os gastos de funcionamento da instituição, como por 

exemplo: i) fornecimento e serviços de terceiros; ii) gastos com pessoal; iii) gastos financeiros; iv) outros gastos e 

encargos; v) amortizações.  

Atividades correntes Real Orçado Variação % 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 8.943.757,00 9.038.410,00 -94.653,00 -1,05% 

Gastos com Pessoal 19.295.711,00 21.600.903,00 -2.305.192,00 -10,67% 

Gastos Financeiras 815.967,00 777.492,00 38.475,00 4,95% 

Outras Gastos e Encargos 707.131,00 450.000,00 257.131,00 57,14% 

Amortizações 2.981.205,00 4.000.000,00 -1.018.795,00 -25,47% 

Total…………..… 32.743.771,00 35.866.805,00 -3.123.034,00 24,90% 

Os gastos inerentes a exploração do bem de investimento, a saber: i)eletricidade e água; ii) conservação e reparação; 

iii) amortização de empréstimo; foram registados na conta de outros gastos e encargos no valor, total, de 320,0 

(trezentos e vinte contos). Esses gastos formam orçamentadas na rubrica de Gastos de Atividades Empresariais.  

10. RENDIMENTOS 

os rendimentos estão divididos em: 

- Rendimentos de atividades empresariais, que englobam os rendimentos de missões empresariais, 

feiras nacionais e internacionais, formações profissionais, arbitragem e eventos públicos. Esses 

Rendimentos são gerados de forma a suportar os seus gastos e gerar um ganho.  

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Missões 5.281.000,00 3.850.000,00 1.431.000,00 37,17% 

Formação 3.367.220,00 4.800.000,00 -1.432.780,00 -29,85% 

Eventos 1.454.245,00 5.000.000,00 -3.545.755,00 -70,92% 

Fee Gestão de Projetos  0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 -100,00% 

Arbitragem e Conciliação 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00% 

Outras Atividades 0,00 500.000,00 -500.000,00 -100,00% 

Total……. 10.102.465,00 17.150.000,00 -7.047.535,00 -41,09% 

 

- Rendimentos de atividades correntes, como o nome indica estão relacionados com o próprio 

funcionamento da instituição como: i) quotas; ii) licenciamento comercial;  

Atividades 

empresariais 
Real Orçado Variação % 

Quotas 9.986.200,00 11.000.000,00 -1.013.800,00 -9,22% 

Licenciamento 17.517.000,00 16.000.000,00 1.517.000,00 9,48% 

Outras Atividades 122.500,00 0.00 0,00 
100,00

% 

Total…… 
27.625.700,00 27.000.000,00 

503.200,00 
100,26

% 

 

- Outros Proveitos e ganhos financeiros, engloba os rendimentos provenientes de Juros de 

depósito a prazo, Rendas de exploração do edifício “Centro de Negócio” nomeadamente, renda 

de espaço e serviço “videoconferências”;  

Proveitos e ganhos financeiros Real Orçado Variação % 

Juros de depósito bancário 55.557,00 28.000,00 27.557,00 98,42% 

Rendas Prop. Investimento - "Centro Negocio" 3.698.865,00 4.085.000,00 -386.135,00 -9,45% 

Outros Proveitos 648.906,00 0,00 0,00 100,00% 

Total…… 4.403.328,00 4.113.000,00 -358.578,00 188,97% 

Em 2017, os gastos e os rendimentos derivados da exploração do edifico “Centro de Negócio” foram registados 

nas contas 6874 (gastos em propriedades de investimento) e 7873 (rendas e outros rendimentos em propriedade 

de investimento), apesar de terem sido orçamentados na conta corrente. 

11. CAPITAL PRÓRIO RESULTADOS 

A conta de resultados engloba os resultados líquidos de períodos anteriores e do próprio período.  

O resultado líquido deste período é negativo 487,21 (quatrocentos e oitenta e sete e vinte e um contos), cerca de 

1%. Esse resultado traduz uma ligeira melhoria em relação ao orçamento e o limite estipulado no plano de 

monitorização de processos do Sistema de Gestão de Qualidade que previam um desvio de 3% (negativo).  
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12. MAPA DE VARIAÇÃO DE CAPITAL PRÓRIO RESULTADOS 

Em 2017 não houve variação de capital próprio. As correções relativas ao período transato não foram relevantes, 

por este motivo foram registadas nas contas de gastos e rendimentos do período. 

DESCRIÇÃO 

Capital próprio atribuído aos detentores do capital (entidade individual/empresa mãe)   
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POSIÇÕES NO INÍCIO DO PÉRIODO 2015                                                                                      1 
0,00 0,00 39.287.626,00   0,00 -2.869.025,00 581.617,00 37.000.218,00   37.000.218,00 

 ALTERAÇÕES REFERENTES A RENDIMENTOS E 

GASTOS RECONHECIDOS NO PERÍODO  
                    0.00 

Resultado líquido do período   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -487.210,00 -487.210,00 0,00 -487.210,00 

  Primeira adoção de novo referencial contabilístico    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Alterações nas políticas contabilísticas e as correções de 

erros 
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Diferenças de conversão de demonstrações financeiras    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Realização do excedente de revalorização de ativos fixos 

tangíveis e intangíveis  
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis e 

intangíveis e respetivas variações  
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Ajustamentos por impostos diferidos    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  Outras alterações reconhecidas no capital próprio   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 

RESULTADO EXTENSIVO 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -487.210,00 -487.210,00 0,00 -487.210,00 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO 

PERÍODO  
                      

Realizações de capital    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Realizações de prémios de emissão    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Distribuições    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Entradas para cobertura de perdas   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Outras operações com detentores de capital   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

OUTRAS OPERAÇÔES   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.617.00 581.617.00 0.00 0.00 0.00 

GANHOS EXERCICIOS ANTERIORES   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

  4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 581.617.00 -581.617.00 0.00 0.00 0.00 

POSIÇÕES NO FIM DO PÉRIODO 2015                                                        1+2+3+4 0.00 0.00 39,287,626.00 0.00 0.00 -2.287.408,00 -487.210,00 36.513.008,00 0,00 36.513.008,00 
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Anexo VI | Relatório Auditoria 2017 
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Anexo VII | Relatório Conselho Fiscal 2017 
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Anexo VIII | Balancete 2017 
 

Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.) 

11 CAIXA 165.000 0 165.000 

118 Fundo Fixo 165.000 0 165.000 

1181 Fundo Fixo Sede 50.000 0 50.000 

1182 Fundo Fixo Sal 65.000 0 65.000 

1183 Fundo Fixo Santo Antão 25.000 0 25.000 

1184 Fundo Fixo BOA VISTA 25.000 0 25.000 

 Sub Total 165.000 0 165.000 

     

12 DEPÓSITOS À ORDEM 67.107.487 54.874.101 12.233.386 

121 Deposito Ordem - Bancos Nacionais 63.735.758 51.502.372 12.233.386 

1211 DO - BCA 41.344.234 35.563.575 5.780.659 

12111 DO - BCA C/ Nr. 64958282 39.921.110 35.563.575 4.357.535 

12112 DO - BCA C/ Nr. 68394216 4.862 0 4.862 

12113 BCA - EX_ACIAB 1.418.262 0 1.418.262 

1212 DO - CECV 18.052.229 15.368.523 2.683.706 

12121 DO - CECV C/ Nr. 3940551 15.738.042 14.598.911 1.139.131 

12122 DO - CECV C/ Nr. 62929781 2.302.187 769.612 1.532.575 

12123 DO - CECV C/ Nr. 34319994.10.001 12.000 0 12.000 

1213 DO - BI 2.020.807 15.893 2.004.914 

12131 DO - BI C/ Nr. 9997801 2.020.807 15.893 2.004.914 

1214 DO - BCN 1.126.972 236.126 890.846 

12141 DO - BCN C/ Nr. 556606 1.126.972 236.126 890.846 

1215 DO - BAI 875.996 2.735 873.261 

12151 DO - BAI C/ NR.  875.996 2.735 873.261 

1216 DO - NOVO BANCO 315.520 315.520 0 

12161 DO - NOVO BANCO C/ NR. 44692710001 315.520 315.520 0 

129 Transferência entre Bancos 3.371.729 3.371.729 0 

1291 Transfª Mesmo   Banco 1.573.512 1.573.512 0 

1292 Transfª Bancos Diferentes 1.798.217 1.798.217 0 

 Sub Total 67.107.487 54.874.101 12.233.386 

     

13 DEPÓSITOS A PRAZO 3.792.977 1.359.747 2.433.230 

131 Deposito a Prazo Bancos Nacionais 3.792.977 1.359.747 2.433.230 

1311 Deposito a Prazo BCA 318.777 0 318.777 

13112 DO - BCA C/ Nr. 68394216 318.777 0 318.777 

1312 Deposito a Prazo CECV 1.601.539 0 1.601.539 

13121 CECV-Caixa Económica de Cabo Verde 881.845 0 881.845 

13122 CECV- Caixa Económica de Cabo Verde quotas 719.694 0 719.694 

1313 Deposito a Prazo BI 1.208.697 1.208.697 0 

13131 BI_BANCO INTERATLANTICO 1.208.697 1.208.697 0 

1315 Deposito a Prazo BAI 512.914 0 512.914 

13151 BAI_BANCO ANGULANO DE NEGOCIOS 512.914 0 512.914 

1316 Deposito a Prazo NB 151.050 151.050 0 

13161 NB_NOVO BANCO 151.050 151.050 0 

 Sub Total 3.792.977 1.359.747 2.433.230 

     

21 CLIENTES 10.342.447 6.747.119 3.595.328 

211 Clientes c/c 10.342.447 6.747.119 3.595.328 

2111 Clientes c/c em moeda Nacional 4.250.400 3.006.230 1.244.170 
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211101 Associados São Vicente 2.790.200 1.886.330 903.870 

211101010 ALUCAR  9.000 9.000 0 

211101014 AMBITECH, LDA 3.000 3.000 0 

211101015 ANTÓNIO D.A. JR. & FILHOS, LDA 9.000 9.000 0 

211101017 ARMANDO CUNHA, SA -  CABO VERDE 90.000 90.000 0 

211101022 BAIA MINDELO 5.000 5.000 0 

211101023 BANCO COMERCIAL DO ATLÂNTICO 39.850 39.850 0 

211101026 BE AR PNEUS, LDA 7.500 7.500 0 

211101028 BENTO, S.A 24.000 24.000 0 

211101031 BOUTIQUE MODEL 4.000 4.000 0 

211101037 CELSO LEÃO & FILHOS, LDA 2.000 2.000 0 

211101038 CENTRAL DE CABO VERDE, LDA 28.750 28.750 0 

211101043 CLINICA NOSSA SENHORA DA LUZ 18.000 18.000 0 

211101044 COMPLEXO PESCA DE COVA INGESA 18.000 18.000 0 

211101045 CONFIRA, LDA 15.000 15.000 0 

211101049 COPA, S.A 72.000 72.000 0 

211101054 DEBULUCA, LDA 7.000 7.000 0 

211101059 DROGARIA PICKNIN 2.000 2.000 0 

211101061 DON PACO- HOTELARIA E TURISMO, LDA 10.500 10.500 0 

211101063 ELECTRA NORTE 355.225 320.975 34.250 

211101066 EME- MARKETING & EVENTOS, LDA 9.900 9.900 0 

211101070 ENAPOR, SA - PORTO GRANDE 281.472 87.075 194.397 

211101072 FÁBRICA DE RAÇÕES DOS A.NATUREZA  51.800 51.800 0 

211101074 FAMA 5.500 0 5.500 

211101077 FIC -  ZONA FRANCA COMERCIAL DE CABO 

VERDE, S.A 

436.173 10.000 426.173 

211101080 FINGER, LDA 15.000 15.000 0 

211101081 MANUEL JESUS CHANTRE SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA 

2.000 2.000 0 

211101084 FOTO ÓPTICA DJIBLA 18.000 18.000 0 

211101090 FRESCURA DE BAIA- COMÉRCIO GERAL 12.000 4.500 7.500 

211101092 GRÁFICA DO MINDELO, LDA 2.000 2.000 0 

211101102 IMPAR, SARL 6.500 6.500 0 

211101106 JMP- ARQUITECTURA, URBANISMO E 

ENGENHARIA CIVIL, LDA 

32.800 32.800 0 

211101111 JORNAL " A SEMANA"  18.000 18.000 0 

211101112 JOSÉ MANUEL LIMA MORENO 6.000 6.000 0 

211101121 M.J.LDA 10.000 0 10.000 

211101123 MATEC, S.A.R.L 37.200 29.700 7.500 

211101124 MESTRE PULÚ ART., LDA 3.000 3.000 0 

211101126 MINDELHOTEL 45.000 0 45.000 

211101128 MINI PREÇO "O CLIENTE" 1.500 1.500 0 

211101129 MOAVE, SARL 191.800 172.800 19.000 

211101130 MÓVEIS CLAUDIO 3.000 3.000 0 

211101137 O.J.F.P, LDA 53.600 17.800 35.800 

211101140 PADARIA CENTRAL 2.000 2.000 0 

211101152 POLAR, LDA. AGÊNCIA MARITIMA 

NAVEGAÇÃO, LDA. 

24.000 24.000 0 

211101153 POMBAS - TURISMO E IMOBILIÁRIA 25.900 25.900 0 

211101154 PHOTO GIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA 3.000 3.000 0 

211101157 PURÁGUA, LDA 84.300 51.800 32.500 

211101176 SHIPPING AGÊNCIA VIKING, LDA 4.850 4.850 0 

211101178 SILMAC, SARL 9.900 0 9.900 

211101179 SILVESTRE L. SILVA 2.000 2.000 0 

211101180 SINA- CONSTRUÇÕES, LDA 7.500 0 7.500 

211101183 SOCIEDADE CABOVERDIANA DE TABACOS, 

S.A 

7.500 7.500 0 

211101188 SODIGÁS, SARL 15.000 15.000 0 

211101189 SOSSIR, LDA 5.850 0 5.850 

211101190 STEEL, SARL 7.500 0 7.500 

211101194 TECNICIL 40.500 0 40.500 

211101206 SILIMA 1.500 1.500 0 

211101209 LAGINHA INVESTIMENTO, LDA 4.500 4.500 0 

211101212 ALUINOX 27.000 27.000 0 

211101218 TECNICIL INDUSTRIA, SA 37.000 37.000 0 

211101219 CORIN - COMÉRCIO GERAL, SA 31.500 31.500 0 

211101221 FAZENDA CAMARÃO 33.400 33.400 0 

211101231 AGROPESCA 27.000 27.000 0 

211101232 DOUTVISION 15.000 0 15.000 

211101233 COSAN - FUNDAÇÃO DE METAIS, LDA 18.000 18.000 0 

211101239 RODRIGUES & ARAÚJO, LDA. 25.900 25.900 0 

21110124 WASH REPRESENTAÇÕESM, LDA. 364.530 364.530 0 

211101247 LABO JOVEM - LABORATÓRIO DE ANALISES 

CLINICAS 

55.250 55.250 0 

211101248 BCN - BANCO CABOVERDIANO DE NEGÓCIOS, 

SA 

306.780 306.780 0 

211101249 RESERMAR CV - RESERVAS ON LINE CV 2.500 2.500 0 

211101256 MR SHOP - COMERCIO GERAL SOC. UNIP., LDA. 3.000 3.000 0 

211102 Associados - Sal 876.400 773.400 103.000 

211102002 ÁGUAS PONTA PRETA, LDA 194.750 194.750 0 

211102007 ASA-SA 77.500 67.500 10.000 

211102009 BARBOSA SOARES E FILHOS 7.500 7.500 0 

211102011 BIOLAB, LDA 25.900 25.900 0 

211102015 CAD- ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, LDA 12.000 12.000 0 
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211102016 CAZU, LDA 16.900 16.900 0 

211102018 DB- CONTABILIDADE E SERVIÇOS 

EMPRESARIAIS, LDA 

34.500 25.500 9.000 

211102020 EMICELA- PRODUTOS ALIMENTARES E 

BEBIDAS, LDA 

2.350 2.350 0 

211102021 FARMACIA IVETTE SANTOS, LDA 7.500 7.500 0 

211102022 FREITAS CATRING, LDA 13.000 13.000 0 

211102023 HOTEL MORABEZA 36.000 36.000 0 

211102024 INFORSAL, LDA 39.000 9.000 30.000 

211102028 LAWA- COMERCIO GERAL, LDA 18.000 18.000 0 

211102030 LUCAS CARDOSO DESIDERIO "CYBER" 13.500 13.500 0 

211102032 MANUEL JOÃO DOS SANTOS (M.N.B) 1.500 1.500 0 

211102038 RESIDENCIAL MONTE SINTINHA, LDA 36.000 36.000 0 

211102039 PENSÃO E RESTAURANTE "NHA TERRA" 2.000 2.000 0 

211102040 SAHAL- SAÚDE E QUALIDADE, LDA 22.500 19.500 3.000 

211102041 SALCRIOLO- COMERCIALIZAÇÃO SAL, SOC. 

UNIP., LDA 

9.000 0 9.000 

211102045 SONANGOL CABO VERDE, S. A 54.000 54.000 0 

211102046 TECNOLAND- TECNOLOGIAS INFORMAÇÃO, 

LDA 

9.000 9.000 0 

211102049 TURINVESTE HOLDING, S.A 42.000 42.000 0 

211102051 V.U- SISTEMAS 36.000 36.000 0 

211102055 SOCONTA 4.500 4.500 0 

211102056 DINAMICA COMERCIO GERAL 49.000 37.000 12.000 

211102059 AG - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONST. CIVIL 1.500 1.500 0 

211102061 RODAS - TRANSPORTE, TURISMO, MEDIAÇÃO 

IMOBILIARIA 

4.500 0 4.500 

211102062 F&M - TRADING, LDA. 7.500 0 7.500 

211102065 CV GOODS SOLUTION 18.000 0 18.000 

211102067 GIRAMONDO, LDA. 45.000 45.000 0 

211102069 MAGIC DRINKS CABO VERDE, LDA 36.000 36.000 0 

211103 Associados - Santo Antão 126.900 126.900 0 

211103007 CONTABIL, LDA 15.600 15.600 0 

211103008 DELGADO E GOMES, LDA 9.000 9.000 0 

211103011 ENERTEC, LDA 12.000 12.000 0 

211103019 JOÃO MANUEL FERNANDES SALOMÃO 16.500 16.500 0 

211103020 LABOLISA- LABORATÓRIO DE ANALISES 

CLINICAS 

4.500 4.500 0 

211103027 PADARIA ART E PÃO SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, LDA 

3.000 3.000 0 

211103033 ROSÁRIO & MONTEIRO, LDA 12.000 12.000 0 

211103037 SPENCER ANDRADE CONSTRUÇÕES, LDA 12.000 12.000 0 

211103043 CONCEPT 6.000 6.000 0 

211103044 A3 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LDA 9.900 9.900 0 

211103046 CASA DELGADO 4.500 4.500 0 

211103048 LIFETECH ENTERPRISE 6.000 6.000 0 

211103050 GUEST HOUSE VISTA TARRAFAL 15.900 15.900 0 

211104 Associados - São Nicolau 1.500 1.500 0 

211104006 MINI MERCADO ALMEIDA E GRAÇA 1.500 1.500 0 

211105 Associados - Boa Vista 455.400 218.100 237.300 

211105001 ALERTA, LDA 18.000 18.000 0 

211105002 EDEAL CONSULTORIA E SERVIÇO, LDA 123.300 41.600 81.700 

211105003 HOTEL DECAMERON CV, S.A 115.600 80.000 35.600 

211105009 KLS- COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA 18.000 6.000 12.000 

211105010 CONSTRUÇÕES OASIS, LDA 81.000 27.000 54.000 

211105011 CASA RODRIGU - SOCIEDADE UNIP. LDA. 54.000 9.000 45.000 

211105012 ZIOM BUILDERS - SOC. UNIP. LDA. 18.000 9.000 9.000 

211105013 VEPROJECTS FISCALIZAÇÃO E OBRA 13.000 13.000 0 

211105014 FARMACIA DIAS - SOC. UNIPESSOAL, LDA. 9.000 9.000 0 

211105015 DELTA CONSTRUÇÕES - SOC. UNIPESSOAL, 

LDA. 

5.500 5.500 0 

211301 INSTITUIÇÕES 6.092.047 3.740.889 2.351.158 

211301002 DGCI-Direção Geral Contribuições e Impostos 64.848 0 64.848 

211301003 Forças Armadas De Cabo Verde 15.000 0 15.000 

211301005 PAICV 17.050 0 17.050 

211301006 MPD 19.500 0 19.500 

211301007 ADEI 44.100 44.100 0 

211301008 CASA CIDADÃO 34.500 0 34.500 

211301009 MTIE - Ministério Turismo Industria Economia 2.475.320 2.400.000 75.320 

211301011 PAENCE/OIT 18.000 0 18.000 

211301012 NOCMAR 956.000 0 956.000 

211301013 CV HANDLING 64.000 64.000 0 

211301017 IEFP 5.000 5.000 0 

211301018 CAMARA MUNICIPAL SAL 132.700 132.700 0 

211301020 PROJECTO DE QUADRO INTEGRADO 

REFORÇADO-QIR 

591.000 591.000 0 

211301021 PRIMAVERA - BISINESS SOFTWARE 

SOLUTINOS, SA 

57.500 57.500 0 

211301022 PALÁCIO ASSEMBLEIA NACILONAL 87.530 87.530 0 

211301023 ESCOLA NEGOCIO GOVERNAÇÃO - UNICV 299.530 299.530 0 

211301024 MINISTÉRIO SAÚDE SEGURANÇA SOCIAL 44.647 44.647 0 

211301025 BANCO DE CABO VERDE 5.000 0 5.000 

211301026 OACV-DELEGAÇÃO REGIONAL DE 

BARLAVENTO 

14.882 14.882 0 
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211301027 UNIDADE DE GESTÃO DE PROJECTOS 

ESPECIAIS - UGPE 

1.145.940 0 1.145.940 

 Sub Total 10.342.447 6.747.119 3.595.328 

     

22 FORNECEDORES 15.518.970 16.814.011 1.295.041 

221 Fornecedores c/c 15.518.970 16.814.011 1.295.041 

2211 Fornecedores c/c - Nacionais 15.518.970 16.814.011 1.295.041 

22110002 Fonseca & Santos, Lda 106.643 177.363 70.720 

22110003 Sefi, SARL 25.824 25.824 0 

22110004 Fly - Viagens e Turismo, Lda 1.445.732 1.540.382 94.650 

22110006 Tropictour 39.700 39.700 0 

22110008 Barcelo Oasis Porto Grande 171.500 534.300 362.800 

22110009 RTC 67.006 73.216 6.210 

22110010 Livraria Terra Nova 35.862 35.862 0 

22110011 Hotel Vista 28.600 28.600 0 

22110012 Hotel Roterdão 9.840 9.840 0 

22110013 Puragua 76.945 84.144 7.199 

22110014 Bomba Enacol / Fonte Meio 72.000 77.000 5.000 

22110015 Protege 204.666 204.666 0 

22110016 ELECTRA NORTE 613.585 731.743 118.158 

22110017 CV Telecom 561.768 618.618 56.850 

22110018 HGI 12.599 12.599 0 

22110019 EIC 180.935 180.935 0 

22110020 Incentea 424.239 424.239 0 

22110021 Mundiserviços/Mundiconsulting 1.009.000 1.009.000 0 

22110026 Enapor, SA 379.351 379.351 0 

22110027 Enacol, SA 360.000 360.000 0 

22110028 Sina - Construções, Lda 5.675.581 5.675.581 0 

22110029 Hotel Belorizonte 28.750 64.750 36.000 

22110031 EIC - Formação 89.744 89.744 0 

22110032 CAMARA MUNICIPAL SAO VICENTE 250.340 250.340 0 

22110033 ACIF 42.975 47.000 4.025 

22110034 KL_CONSTRUÇÕES, LDA 1.058.000 1.242.000 184.000 

22110035 FINGER 184.000 184.000 0 

22110036 PALM 89.550 89.550 0 

22110037 IMPRESA NACIONAL CABO VERDE - INCV 13.200 13.200 0 

22110038 INKTONER 72.659 72.659 0 

22110040 PASTELARIA ABC 35.650 35.650 0 

22110043 COSTA & COSTA 27.680 27.680 0 

22110044 AGENCIA ALBINO DOS SANTOS 35.600 35.600 0 

22110045 CLIMAR, LDA 161.045 161.045 0 

22110046 MGF 150.000 150.000 0 

22110047 PEDRACIN 0 66.500 66.500 

22119999 FORNECEDORES DIVERSOS 1.778.401 2.061.330 282.929 

 Sub Total 15.518.970 16.814.011 1.295.041 

     

23 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 731.509 13.121.099 12.389.590 

231 Instituições de crédito e sociedades financeiras 731.509 13.121.099 12.389.590 

2311 Empréstimos bancários 731.509 13.121.099 12.389.590 

23111 Emprest. Bancários - Bancos Nacionais 731.509 13.121.099 12.389.590 

231111 Emp. Banc - BCA 731.509 13.121.099 12.389.590 

23111102 Empréstimos L/prazo - Hipotecários 731.509 7.821.099 7.089.590 

23111103 Empréstimos L/prazo - Sede/Centro Negocio 0 5.300.000 5.300.000 

 Sub Total 731.509 13.121.099 12.389.590 

     

24 ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 5.331.649 5.852.321 520.672 

243 Retenção de impostos sobre rendimentos  1.716.342 1.928.118 211.776 

2431 Trabalho dependente 1.399.530 1.592.785 193.255 

2432 Trabalho independente 316.812 335.333 18.521 

24321 Residente 316.812 335.333 18.521 

248 Contribuições para a Segurança Social 3.615.307 3.924.203 308.896 

2481 Instituto Nacional Prev. Social 3.615.307 3.924.203 308.896 

248101 INPS - Prev. Social 3.615.307 3.924.203 308.896 

 Sub Total 5.331.649 5.852.321 520.672 

     

25 ACCIONISTAS/SÓCIOS 700.000 700.000 0 

251 Acionistas c/subscrição 700.000 700.000 0 

2514 Acionistas Gerais-empresas associadas 700.000 700.000 0 

2514002 AFROVERDE 700.000 700.000 0 

 Sub Total 700.000 700.000 0 

     

26 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 12.536.187 18.483.351 5.947.164 

262 Devedores e credores por acréscimos  817.759 837.835 20.076 

2621 Devedores por acréscimos de rendimentos 607.570 395.038 212.532 

26212 Juros a Receber 34.010 18.478 15.532 

26219 Outros Acréscimos de Rendimentos 573.560 376.560 197.000 

2622 Credores por acréscimos de gastos 210.189 442.797 232.608 

26229 Outros Acréscimos de Gastos 210.189 442.797 232.608 

265 Credores por subscrições não liberadas  0 700.000 700.000 

2651 SUBSCRIÇAO CAPITAL NOUTRAS ENTIDADES 0 700.000 700.000 

2651001 AFROVERDE 0 700.000 700.000 

267 Movimentos a regularizar 165.000 404.625 239.625 

2672 Movimentos Credores a Regularizar 165.000 404.625 239.625 

2672999 Diversos a Regularizar 165.000 404.625 239.625 
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268 Outros devedores e credores 11.553.428 16.540.891 4.987.463 

2684 Outros Devedores Diversos 3.297.287 2.193.240 1.104.047 

26841 Outros Devedores Nacionais 3.284.287 2.180.240 1.104.047 

26841602 Fatura Missão Empresarial 200.000 200.000 0 

26841603 Fatura Formação 1.519.191 1.179.816 339.375 

26841606 MERCATOR 0 1.960 1.960 

26841999 Devedores Diversos 1.565.096 798.464 766.632 

26842 Outros Devedores Estrangeiros 13.000 13.000 0 

26842999 Devedores Diversos 13.000 13.000 0 

2685 Credores p/Cauções Recebidas 30.000 0 30.000 

2686 Operações c/ Licenciamento Comercial 618.330 1.108.480 490.150 

26864 Valor depositado a mais 93.780 214.780 121.000 

26866 Licenciamentos Por Identificar 524.550 893.700 369.150 

2687 Operações com Quotas  1.555.200 1.900.500 345.300 

2687002 Faturas Quotas 18.000 18.000 0 

2687003 Quotas e Joias  Recebidas 1.534.200 1.827.000 292.800 

2687004 Quotas  Por regularizar 3.000 55.500 52.500 

2689 Outros Credores Diversos 6.052.611 11.338.671 5.286.060 

26891 Outros Credores - Nacionais 6.052.611 11.338.671 5.286.060 

26891601 Fic - Feira Internacional de Cabo Verde 0 827.224 827.224 

26891602 Fonseca & Santos, Lda 76.287 76.287 0 

26891606 Fly - Viagens e Turismo, Lda 35.300 35.209 91 

26891618 RTC 1.380 1.380 0 

26891620 LIVRARIA TERRA NOVA 24.477 24.477 0 

26891621 Hotel Vista 11.440 11.440 0 

26891623 Puragua 18.750 18.750 0 

26891624 Bomba Enacol / Fonte Meio 10.000 10.000 0 

26891625 Protege 6.302 6.302 0 

26891626 Electra 140.744 140.744 0 

26891627 CV Telecom 56.811 56.811 0 

26891632 Tipografia SV 50.405 50.405 0 

26891639 Enapor, SA 30.208 30.208 0 

26891998 Fornecedores Diversos 51.089 1.425.866 1.374.777 

26891999 Credores Diversos 5.539.418 8.623.568 3.084.150 

 Sub Total 12.536.187 18.483.351 5.947.164 

     

27 PESSOAL 15.653.083 15.667.326 14.243 

271 Remunerações a pagar  15.417.468 15.431.711 14.243 

2712 Ao pessoal 13.759.512 13.759.512 0 

2713 Aos Prestadores de Serviços 1.657.956 1.672.199 14.243 

272 Adiantamentos 235.615 235.615 0 

2722 Ao pessoal 215.215 215.215 0 

2722001 Adriano Cruz 103.252 103.252 0 

2722008 Ariana Fortes 70.000 70.000 0 

2722009 Anete Gabriel 5.000 5.000 0 

2722010 Filomena Santos 22.964 22.964 0 

2722013 Ana Fortes 13.999 13.999 0 

2723 Aos prestadores de serviços 20.400 20.400 0 

27232 Jose Bandeira Barro 20.400 20.400 0 

 Sub Total 15.653.083 15.667.326 14.243 

     

28 DIFERIMENTOS 4.264.209 6.079.883 1.815.674 

281 Gastos a reconhecer 256.684 164.736 91.948 

2811 Rendas Pagas Antecipadamente 4.847 4.847 0 

2812 Prémios de Seguros Pagos Antecip. 165.016 87.782 77.234 

2819 Outros Gastos a Reconhecer 86.821 72.107 14.714 

282 Rendimentos a reconhecer 4.007.525 5.915.147 1.907.622 

2821 Rendas Recebidas Antecipadamente 2.900.000 2.900.000 0 

2829 Outros Rendimentos a Reconhecer 1.107.525 3.015.147 1.907.622 

28291 FCC / Projetos Empresariais 0 1.418.262 1.418.262 

28299 Outros rendimentos a reconhecer 1.107.525 1.596.885 489.360 

 Sub Total 4.264.209 6.079.883 1.815.674 

     

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 7.875.000 0 7.875.000 

414 Investimentos noutras empresas 7.875.000 0 7.875.000 

4141 Participações de capital 7.875.000 0 7.875.000 

 Sub Total 7.875.000 0 7.875.000 

     

42 PROPRIEDADES DEINVESTIMENTO 40.318.082 23.908.063 16.410.019 

422 Edifícios e outras construções 40.318.082 0 40.318.082 

4221 Edifício em Mindelo 40.318.082 0 40.318.082 

428 Depreciações acumuladas 0 23.908.063 23.908.063 

4282 Dep.Acum.Edificios e Outras Construções 0 23.908.063 23.908.063 

 Sub Total 40.318.082 23.908.063 16.410.019 

     

43 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 41.639.738 32.286.284 9.353.454 

431 Terrenos e recursos naturais 590.257 0 590.257 

4311 Aquisição de Terrenos  590.257 0 590.257 

431101 Aquisição de Terreno Delegação Sal 61.574 0 61.574 

431102 Aquisição de Terreno Delegação Stº Antão 528.683 0 528.683 

432 Edifícios e outras construções 13.209.484 0 13.209.484 

4321 Aquisição Edifícios  13.209.484 0 13.209.484 

432101 Aquisição Edifícios Sede 13.209.484 0 13.209.484 

434 Equipamento de transporte 3.600.000 0 3.600.000 
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4341 Aquisição Equipamento de transporte 3.600.000 0 3.600.000 

434101 Aquisição Equipamento de transporte Sede 3.600.000 0 3.600.000 

435 Equipamento administrativo 19.115.609 5.070.022 14.045.587 

4351 Aquisição Equipamento administrativo 19.115.609 5.070.022 14.045.587 

435101 Equipamento administrativo  16.380.299 4.591.864 11.788.435 

435102 Sala Multimédia 1.111.690 478.158 633.532 

435103 Sala Arbitragem 1.623.620 0 1.623.620 

437 Outros ativos fixos tangíveis 54.366 0 54.366 

4379 Outros Ativos Fixos Tangíveis 54.366 0 54.366 

438 Depreciações acumuladas 5.070.022 27.216.262 22.146.240 

4382 Dep. Acum. Edifícios e outras construções 0 5.283.790 5.283.790 

438201 Edifícios Sede 0 5.283.790 5.283.790 

4384 Dep. Acum. Equipamento de transporte 0 3.600.000 3.600.000 

438401 Viatura Sede 0 3.600.000 3.600.000 

4385 Dep. Acum. Equipamento administrativo 5.070.022 18.317.181 13.247.159 

438501  Equipamento administrativo 5.070.022 18.317.181 13.247.159 

4387 Dep. Acum. Outros ativos fixos tangíveis 0 15.291 15.291 

 Sub Total 41.639.738 32.286.284 9.353.454 

     

44 ATIVOS INTANGÍVEIS 1.377.898 1.377.898 0 

443 Programas de computador 1.377.898 0 1.377.898 

4431 Aquisição 1.377.898 0 1.377.898 

443101 Programa Primavera 1.377.898 0 1.377.898 

448 Amortizações acumuladas 0 1.377.898 1.377.898 

4484 Amort. Acum. Desp. Investigação e desenvolvimento 0 1.377.898 1.377.898 

448405 Programas informáticos 0 1.377.898 1.377.898 

 Sub Total 1.377.898 1.377.898 0 

     

45 INVESTIMENTOS EM CURSO 8.098.828 1.668.853 6.429.975 

455 Propriedades de investimento  8.098.828 1.668.853 6.429.975 

4552 Edifícios e outras construções 8.098.828 1.668.853 6.429.975 

455201 Edifício Centro Negócios 6.563.828 1.668.853 4.894.975 

455202 Pavilhões "ZIL" 1.535.000 0 1.535.000 

 Sub Total 8.098.828 1.668.853 6.429.975 

     

58 RESERVAS 0 39.287.626 39.287.626 

583 Reservas Livres 0 39.287.626 39.287.626 

583001 Fundo Imobilizações/Doações 0 8.239.389 8.239.389 

583002 Reservas p/ Investimentos 0 11.173.009 11.173.009 

583003 Património da Ex_ACIAB 0 19.875.228 19.875.228 

 Sub Total 0 39.287.626 39.287.626 

     

59 RESULTADOS 5.443.852 3.156.444 2.287.408 

591 Resultados Transitados Acumulados (N/distribuídos) 4.862.235 2.574.827 2.287.408 

5911 Result. Transit. Exercício Transato 1.993.210 2.574.827 581.617 

5912 Resul.Transit. Exercício Anteriores 2.869.025 0 2.869.025 

593 Resultado líquido do período 581.617 581.617 0 

5933 Resultado líquido-apuramento 581.617 581.617 0 

 Sub Total 5.443.852 3.156.444 2.287.408 

     

61 GASTOSPROJECTOS E ACTIVIDADES 

EMPRESARIAIS 

9.904.300 29.368 9.874.932 

612 Gastos Atividades Empresariais 9.904.300 29.368 9.874.932 

6121 Gastos com Missões  5.570.274 19.288 5.550.986 

61211 Missões Empresariais 5.570.274 19.288 5.550.986 

6122 Gastos de Feiras 796.230 0 796.230 

61221 Feiras Nacionais 131.587 0 131.587 

61222 Feiras Internacionais 664.643 0 664.643 

6124 Gastos com Eventos 527.699 0 527.699 

61241 Eventos Internos 62.859 0 62.859 

61242 Eventos Prestação Serviço 459.810 0 459.810 

61249 Outras Gastos Eventos 5.030 0 5.030 

6129 Gastos c/Outras Atividades 3.010.097 10.080 3.000.017 

61291 Formação 3.010.097 10.080 3.000.017 

 Sub Total 9.904.300 29.368 9.874.932 

     

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 8.993.477 49.720 8.943.757 

6211 Água 161.319 0 161.319 

6212 Eletricidade 695.897 0 695.897 

62131 Gasóleo 77.000 0 77.000 

62139 Outros Fluidos 2.394 0 2.394 

6214 Conservação e reparação 301.558 0 301.558 

6216 Material de escritório 370.763 0 370.763 

6217 Publicidade e propaganda 500.812 0 500.812 

6218 Livros e documentação técnica 32.750 0 32.750 

6219 Limpeza, higiene e conforto 438.628 0 438.628 

6220 Gastos com vistoria 149.613 0 149.613 

6221 Rendas e alugueres 1.159.200 0 1.159.200 

6222 Gastos de representação 31.591 0 31.591 

6224 Comunicação 1.342.031 0 1.342.031 

62241 Telefone fixo 333.479 0 333.479 

62242 Telefone Móvel 443.368 0 443.368 

62243 Internet 354.447 0 354.447 

62244 Portes de Correios 27.730 0 27.730 
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62249 Outros Gastos Com comunicação 183.007 0 183.007 

6225 Seguros* 218.326 0 218.326 

6233 Deslocações e estadas 1.055.722 49.720 1.006.002 

6235 Honorários /Trabalhos Especializados 1.386.470 0 1.386.470 

6237 Serviços Bancários 325.037 0 325.037 

6296 Equipamentos de baixo valor 37.779 0 37.779 

6297 Apoio a associados/Artigos para oferta 640.464 0 640.464 

6298 Outros fornecimentos e serviços 66.123 0 66.123 

 Sub Total 8.993.477 49.720 8.943.757 

     

63 GASTO COM O PESSOAL 19.295.711 0 19.295.711 

632 Remunerações do pessoal 16.462.071 0 16.462.071 

6321 Remunerações Base/Ordinárias 13.380.503 0 13.380.503 

63211 Rem. Base - Contrato Sem Termo 13.380.503 0 13.380.503 

6322 Remunerações Adicionais/Extraordinárias 3.081.568 0 3.081.568 

63222 Rem Adic. - Subsídios Féria e Natal 1.908.079 0 1.908.079 

6322201 Rem Adic. - Subsídios Féria  1.002.619 0 1.002.619 

6322203 Rem Adic. - Subsídios Avaliação Desempenho 905.460 0 905.460 

63225 Rem. Adic. Subsídio de Chefia 893.563 0 893.563 

6322501 Rem. Adic. Subsídio de Chefia (SG) 576.938 0 576.938 

6322502 Rem. Adic. Subsídio de Chefia (GABINETES) 316.625 0 316.625 

63226 Rem. Adic. Subsídio de Caixa 40.800 0 40.800 

63227 Rem. Adic. Subsídio de Limpeza 105.576 0 105.576 

63229 Outras Remunerações Adicionais 133.550 0 133.550 

634 Indemnizações Pagas ao Pessoal 176.775 0 176.775 

6341 Indemnizações Fim Contrato 60.692 0 60.692 

6349 Outras Indemnizações 116.083 0 116.083 

635 Encargos sobre remunerações 2.396.343 0 2.396.343 

6351 Encargos C/ a Segurança Social 2.396.343 0 2.396.343 

636 Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais 50.334 0 50.334 

6361 SOAT 50.334 0 50.334 

637 Gastos de ação social 95.726 0 95.726 

6374 Transporte do Pessoal 30.000 0 30.000 

6379 Outros Gastos de Ação Social 65.726 0 65.726 

638 Outros gastos com o pessoal 114.462 0 114.462 

6381 OGP-Fardamento 63.662 0 63.662 

6383 Estagiários 50.800 0 50.800 

 Sub Total 19.295.711 0 19.295.711 

     

64 GASTO DEDEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 2.981.205 0 2.981.205 

642 Ativos fixos tangíveis 2.981.205 0 2.981.205 

6422 Edifícios e outras construções 2.141.102 0 2.141.102 

6425 Equipamento administrativo 833.307 0 833.307 

6429 Outros ativos fixos tangíveis 6.796 0 6.796 

 Sub Total 2.981.205 0 2.981.205 

     

68 OUTROS GASTOS 5.777.153 5.070.022 707.131 

681 Impostos 288.072 0 288.072 

6811 Impostos Direto 247.240 0 247.240 

68112 Imposto único sobre património 239.240 0 239.240 

68113 Imposto de circulação automóvel 2.700 0 2.700 

68118 Outros impostos Direto 5.300 0 5.300 

6812 Impostos inDireto 40.832 0 40.832 

68123 Imposto de selo 40.832 0 40.832 

687 Gastos em investimentos não financeiros 5.390.223 5.070.022 320.201 

6873 Abates 5.070.022 5.070.022 0 

6874 Gastos em propriedades de investimento 320.201 0 320.201 

688 Outros Gastos Gerais 98.858 0 98.858 

6881 Correções relativas a períodos anteriores 95.673 0 95.673 

6888 Outros Gastos não especificados 3.185 0 3.185 

68889 Outros Gastos Diversos não especificados 3.185 0 3.185 

 Sub Total 5.777.153 5.070.022 707.131 

     

69 PERDAS DEFINANCIAMENTO 815.967 0 815.967 

691 Juros suportados 815.967 0 815.967 

6911 Juros Normais de financiamentos obtidos 815.967 0 815.967 

 Sub Total 815.967 0 815.967 

     

71 RENDIMENTOSDE PROJECTOS E ACTIVIDADES 

EMPRESARIAIS 

107.250 10.209.715 10.102.465 

712 Rendimentos de Atividades Empresariais 19.400 6.754.645 6.735.245 

7121 Rendimentos de Missões  0 5.281.000 5.281.000 

71211 Missões Empresariais 0 5.281.000 5.281.000 

7122 Rendimentos de Feiras 19.400 1.146.645 1.127.245 

71221 Feiras Nacionais 9.400 194.150 184.750 

71222 Feiras Internacionais 10.000 952.495 942.495 

7124 Rendimentos de Eventos 0 327.000 327.000 

71241 Eventos Internos 0 256.500 256.500 

71242 Eventos Prestação Serviço 0 70.500 70.500 

719 Rendimentos c/Outras Atividades 87.850 3.455.070 3.367.220 

7191 Formação 87.850 3.455.070 3.367.220 

 Sub Total 107.250 10.209.715 10.102.465 

     

72 RENDIMENTOSDE ACTIVIDADES CORRENTES 0 27.625.700 27.625.700 
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721 Joais e Quotas 0 9.986.200 9.986.200 

7211 Joias 0 40.000 40.000 

7212 Quotas 0 9.946.200 9.946.200 

722 Licenciamento comercial 0 17.517.000 17.517.000 

7221 Licenciamentos cobrados (90%) 0 7.880.000 7.880.000 

7222 Vistoria 0 9.637.000 9.637.000 

728 Outros rendimentos correntes 0 122.500 122.500 

 Sub Total 0 27.625.700 27.625.700 

     

78 OUTROS RENDIMENTOS 18.478 4.421.806 4.403.328 

786 Rendimentos nos restantes investimentos financeiro 18.478 74.035 55.557 

7862 Juros 18.478 74.035 55.557 

787 Rendimentos em investimentos não financeiros 0 3.698.865 3.698.865 

7873 Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv 0 3.698.865 3.698.865 

788 Outros Rendimentos Gerais 0 648.906 648.906 

7881 Correções relativas a períodos anteriores 0 648.906 648.906 

 Sub Total 18.478 4.421.806 4.403.328 

     

 Total 288.790.457 288.790.457 0 

 

 


