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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 em quem se apoiar na resolução dos 

constrangimentos que insistem em perturbar o ambiente de negócios, e 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 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 quota anual 

regularizada gozam de desconto 

complementar de 10%. 

Quem pode ser Sócio Parceiro 

Algumas empresas gozam do estatuto 

de Sócio Parceiro da CCB, 

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.  

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 empresário que procura estabelecer 

negócio em ou com 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 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 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 habitadas da 

região Norte do país, através de Delegações 

estabelecidas nas ilhas de Santo Antão, Sal, Boa 

Vista e São Nicolau.  

Órgãos Sociais 

São órgãos sociais da CCB a Assembleia-Geral, 

a Direção e o Conselho Fiscal, eleitos para um 

mandato 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 

TRANSLOGISTIC, LDA 

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 intervirem em várias áreas 

de atividade empresarial.  

As necessidades das empresas associadas, 

distribuídas pelas 5 ilhas do Norte de Cabo 

Verde, são avaliadas semanalmente, através de 

visitas regulares, durante as quais se questionam 

os aspetos genéricos e específicos relacionados 

com o desempenho da instituição, ambiente de 

negócio, gestão empresarial, direito laboral, 

finanças e fiscalidade, marketing, engenharia de 

processos, comércio exterior, etc
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Í N D I C E  
 

SEDE 

Rua Boa Vista 45 Esquerdo 

Mindelo, São Vicente, Cabo 

Verde 

CP : 728  

Telefone: +238 2328495  

Email: sede @becv.org  

 

DELEGAÇÃO SANTO 

ANTÃO 

Porto Novo 

Telefone: +238 2228013 

Email: santo.antao@becv.org 

 
 

DELEGAÇÃO BOA VISTA 

Sal Rei 

Telefone: +238 2512279 

Email: boa.vista@becv.org 

 
DELEGAÇÃO SAL  

Espargos 

Telefone: +238 2413711 

Email: sal@becv.org 

 

DELEGAÇÃO S. NICOLAU 

R. Brava  

Telefone: +238 2352018 

Email: sao.nicolaul@becv.org 
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dados  
da economia – 2019 [1] 
O ritmo de crescimento económico continuou a acelerar no quarto trimestre 

2019, registando o valor mais alto dos últimos sete trimestres consecutivos, concluindo, 

segundo o relatório síntese do INE, que a conjuntura económica era favorável.  

Comércio em Estabelecimentos: o indicador de confiança manteve a tendência 

descendente dos últimos trimestres, evoluindo desfavoravelmente face ao trimestre 

homologo (conjuntura desfavorável). No decorrer do quarto trimestre a rutura de stocks 

e a insuficiência da procura foram os principais constrangimentos do sector.  

Turismo: no quarto trimestre 2019, o indicador de confiança inverteu a tendência 

descendente do último trimestre, situando acima da média da série (conjuntura 

favorável). Os empresários apontaram a insuficiência da procura como sendo o 

principal obstáculo do sector no 4º trimestre de 2019.  

Construção: o indicador manteve a tendência ascendente dos últimos trimestres, 

registando o valor mais alto dos últimos quarenta e cinco trimestres consecutivos, 

evoluindo favoravelmente face ao trimestre homologo (conjuntura favorável). Os 

empresários apontaram a insuficiência da procura e as dificuldades na obtenção de 

crédito bancário como sendo os principais constrangimentos do sector no quarto 

trimestre 2019. 

Comércio em Feira: o indicador de confiança inverteu a tendência ascendente dos 

últimos trimestres, no entanto, situa acima da média da série (conjuntura favorável). 

Indústria Transformadora: o indicador manteve no mesmo nível face ao trimestre 

anterior, tendo evoluído negativamente face ao trimestre homologo (conjuntura 

desfavorável). Segundo os empresários, a frequente avarias mecânicas nos 

equipamentos e equipamento insuficiente foram os principais constrangimentos do 

sector no decorrer do quarto trimestre 2019.  

Transportes e Serviços Auxiliares aos Transportes: o indicador evoluiu positivamente face 

ao trimestre homologo, situando acima da média da série, (conjuntura favorável).  De 

acordo com os empresários a concorrência e as dificuldades financeiras foram os 

principais constrangimentos do sector no decorrer do 4º trimestre 2019.  

Turismo Residencial: no quarto trimestre de 2019, o indicador de confiança manteve a 

tendência descendente do último trimestre, evoluindo negativamente face ao trimestre 

homologo (conjuntura no sector desfavorável). 
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Cabo Verde  

no Doing business 2019 [1.1] 

Doing Business registrou 294 reformas regulatórias entre maio de 2018 e maio de 2019, 

sendo que, a nível global, 115 países introduziram reformas que facilitaram as atividades 

das empresas.  

Os países que mais avançaram nas áreas analisadas pelo Doing Business são a Árabia 

Saudita, Jordânia, Togo, Barém, Tajikistão, Paquistão, Kuwait, China, Índia e Nigéria, os 

quais foram responsáveis por um quinto das reformas ao redor do mundo em 2018/19. 

Os países na África Subsaariana e na América Latina e Caribe continuam sendo os 

menos reformistas do que nas outras regiões. Apenas 2 países na África Subsaariana 

encontram-se entre as 50 com as melhores classificações referentes a facilidade de 

fazer negócios. Nenhum país na América Latina e Caribe faz parte deste grupo. 

Doing Business continua a registrar uma convergência entre as economias 

desenvolvidas e em desenvolvimento, especialmente na área da abertura de 

empresas. Desde 2003/04, 178 realizaram 722 reformas nesta área, reduzindo barreiras à 

constituição de novas empresas.  

Os países com alta pontuação no Doing Business tendem a possuir níveis mais altos de 

empreendedorismo e menores índices de corrupção. 

Situação de Cabo Verde 

Classificação DB – 137  

Pontuação DB - 55 

Ranking do Doing Business 

 

Facilidades nas Pontuações do DB nos principais tópicos 

 

Iniciar um negócio 
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Iniciar um Negócio ficou mais ágil pela emissão de licenças municipais antes da 

inspeção 

Tratamento de Licenças de construção 

Facilitado o tratamento de licenças de construção, devido ao investimento no geo-

referenciamento e na base de dados do sistema de informações geográficas. 

Acesso à Eletricidade  

Facilitado o acesso à eletricidade, com a concessionária a obter licenças municipais de 

escavação em nome dos clientes e a um custo reduzido. 

Registo de propriedades  

Procedimentos administrativos mais ágeis e facilitados melhoraram a qualidade do 

sistema de administração de terrenos. 

Programa do FMI  

para Cabo Verde [1.2] 

A declaração de Malangu Kabedi-Mbuyi, líder da equipa técnica do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) para o programa de Cabo Verde, sustentada no Instrumento de 

Coordenação de Políticas (PCI), sublinha que: 

− O desempenho no âmbito do programa foi sólido, e que até finais de setembro de 

2019, todas as metas de reforma, incluindo as quantitativas, foram cumpridas, com 

a exceção de uma; 

− O desenvolvimento económico e financeiro e as perspetivas de curto prazo, foram 

positivos. O crescimento económico manteve-se sólido, sustentado na forte 

atividade dos setores industrial, construção civil e turismo, com melhor 

desempenho do setor dos transportes e evidente recuperação do produto 

agrícola no final de dois anos de seca. O crescimento do PIB atingiu 5,7%, facto 

que se explica por um maior contributo das despesas do consumo final e das 

exportações. Do lado da oferta o VAB a preços de base apresentou uma evolução 

homóloga de 6,3%, destacando-se para o efeito as atividades dos transportes e 

construção. Os impostos líquidos de subsídios apresentaram uma evolução 

homóloga de 1,8%; 

− A inflação permaneceu baixa, tendo caído para 0,7% em outubro de 2019. A 

projeção para o final do ano apontava para 1%. A posição externa continuou a 

melhorar em 2019, refletindo um bom desempenho contínuo das exportações de 

bens e serviços, principalmente do turismo, para além do crescimento das 

remessas, bem como a desaceleração das importações. As projeções para 2019 

apontaram para uma diminuição do défice da conta corrente para 2,5% do PIB 

em 2019, face aos 5,3% do PIB em 2018. As reservas internacionais deveriam situar-

se acima dos 5 meses de importações de bens e serviços; 

− A posição orçamental indiciava novas melhorias em 2019 e 2020. A arrecadação 

de receitas melhorou em comparação com o ano anterior, embora se tivesse 

situado ligeiramente abaixo das projeções, decorrente principalmente do efeito 

negativo da desaceleração das importações sobre o respetivo imposto sobre o 

comércio internacional, e a atrasos nos desembolsos de donativos. O baixo nível 

de execução de despesas de investimento reteve as despesas totais abaixo do 

projetado, o que resultou num excedente primário muito acima do previsto. As 
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projeções anuais revistas apontavam para um declínio do défice geral de 2,8% do 

PIB em 2018 para aproximadamente 2% do PIB em 2019; 

− Pressões inflacionistas reduzidas e um nível adequado de reservas internacionais 

ajudaram o BCV a manter a situação da política monetária inalterada, com a taxa 

diretora a posicionar-se em 1,5 por cento. Não obstante, o banco mantém-se 

vigilante e está preparado para tomar as medidas corretivas necessárias na 

eventualidade de ocorrerem alterações nas condições macroeconómicas 

internas ou externas, por exemplo na Zona Euro. Para reforçar o mecanismo de 

transmissão da política monetária, o BCV reduziu em junho de 2019 a taxa de 

juro overnight em 150 pontos base; 

− Os indicadores do setor financeiro registaram uma melhoria em 2019, embora a 

qualidade dos ativos dos bancos se tenha deteriorado devido aos créditos 

malparados (NPL) que se mantêm persistentemente elevados, atingindo 12,1% do 

total dos empréstimos em finais de setembro de 2019. Neste contexto, a resolução 

dos empréstimos que constituem a maior percentagem dos NPL continua a ser 

uma fonte de preocupação; 

− Os avanços nas reformas estruturais são essenciais para melhorar a perspetiva 

económica de médio prazo e apoiar a sustentabilidade orçamental e da dívida. 

As áreas prioritárias continuam a ser as empresas públicas, para eliminar riscos 

orçamentais, o acesso ao financiamento das pequenas e médias empresas, e a 

formação profissional, especialmente a destinada a colmatar o desemprego 

jovem. 



 

10 
  

Capacitação 

Institucional [2] 
Em 2019 a atual Direção da CCB concluía o seu segundo mandato, somando à história 

da agremiação quase uma década de contributos em prol da promoção e do 

desenvolvimento do setor privado regional e nacional.  Contributos que, segundo 

avaliação de operadores económicos, parceiros institucionais e associados, foram 

fundamentais para o crescimento dos negócios e investimentos, destacando a 

intermediação responsável e determinante para a melhoria do ambiente de negócios, 

a simplificação dos sistemas e procedimentos administrativos, o 

associativismo enquanto via privilegiada para enfrentar os desafios globais e alcançar 

as metas locais, entre outros.  

Quase uma década de investidas no crescimento inclusivo e sustentável, com 

evidencias de empoderamento do Setor Privado nacional, através da participação 

direta e ativa dos respetivos representantes em espaços privilegiados da governação 

nacional, assumindo poderes de opinião, influência e intervenção, na produção e 

revisão de instrumentos legais que suportam, orientam e regulam a atividade 

económica e, não menos importante, em Conselhos Nacionais de Coordenação 

Técnica e Consultivos e na execução de importantes funções delegadas pelo Estado.  

Principais  

marcos 2012 – 2019 [2.1] 

Novas  

competências [2.1.1] 

De 2012 a 2019 vários empreendimentos foram realizados a nível da coordenação e 

integração do sistema do comércio nacional, da sua gestão, avaliação e 

monitorização global. A retoma do processo de capacitação das estruturas de 

governação nacionais permitiu viabilizar o diálogo entre os setores público e privado e, 

consequentemente, a formulação de políticas de reforma do ambiente de negócios e 

de promoção ao investimento.  

A aposta do país numa política industrial formal atrasou-se até finais de 2016, embora 

destacada em quase todos os documentos estratégicos de desenvolvimento como 

sendo um dos elementos fundamentais para a diversificação da economia, 

particularmente da oferta para o setor turístico. A indústria ligeira, particularmente a 

alimentar, poderia ter ganho mais escala na substituição de importações, geração de 

empregos e redução da pobreza.  

Os relatórios de atividades e contas desses anos demonstram o esforço e a motivação 

da instituição em defesa de estratégias de desenvolvimento assentes na “cooperação 

para competitividade”, defendendo uma economia dinâmica e inovadora, apostando 

num setor privado forte e interventivo, capaz de assumir, ao lado do estado, os desafios 

do emprego, das assimetrias regionais, do investimento direto estrangeiro, da 

exportação e da internacionalização. A CCB defendeu ainda a inclusão, nesses 

programas, do espírito prático de coordenação público-privada entre as Câmaras de 
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Comércio e Administração Central da Economia, com o objetivo de implementar um 

conjunto de atividades de capacitação técnica e institucional com forte impacto na 

melhoria do ambiente de negócio, na racionalização das estruturas de atendimento ao 

operador económico e na integração da indústria na política de desenvolvimento. 

A assunção das competências para o licenciamento industrial e emissão de certificados 

de origem para mercados preferenciais e não-preferenciais, sumarizam assim ganhos 

que, pela sua grandeza e relevância, são históricos no percurso desta Câmara de 

Comércio. 

Privatização da  

FIC, SA [2.1.2] 

O processo de privatização da FIC SA é um marco importante no trajeto da atual 

Direção, considerando a sua relevância em relação ao objetivo central da CCB, inscrito 

nos planos estratégicos dos dois últimos mandatos, de (1) desenvolver, transformar e 

reforçar a Câmara de Comércio num instrumento poderoso de dinamização da 

economia da região e (2) de potenciar projetos estruturantes de internacionalização.  

A privatização da FIC SA inscreve-se no pacote de competências que o Governo 

outorgou, a 24 de abril de 2017, a favor das Câmaras de Comércio, com a finalidade 

de empoderar o setor privado nacional. Nesse quadro, a 16 de novembro, por altura da 

FIC 2017, o Governo assinou com as Câmaras de Comércio o primeiro memorando de 

entendimento específico, no qual estabeleceu a firme intenção em proceder à 

transferência de 80% do capital social detido na FIC SA, mediante estudo prévio de 

avaliação dos ativos e negócios da empresa. O estudo foi concluído em dezembro de 

2017, tendo determinado, através do método de equivalência patrimonial, o valor 

contabilístico da participação do Estado na FIC, SA de 8.600.000.000 (oito milhões e 

seiscentos mil) escudos.  

A FIC 2018 trouxe mais um avanço importante ao processo de privatização da empresa, 

com a assinatura do contrato de constituição de direito de usufruto da participação em 

80% no capital social, constituída por 16.000 (dezasseis mil) ações nominativas, com o 

valor nominal de 1.000$00 (mil escudos) por ação.  

Nessa sequencia, em 2019, o Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e 

Administração Pública decidiu, no sentido da adequação do diploma n.º 47/IV/92, o 

qual permitiria a viabilização da cedência definitiva das ações nominativas às Câmaras 

de Comércio.  

Nesse entretanto, o Governo anunciou a alienação da área confinada à sede e 

instalações feirais da empresa, de Mindelo, ao investidor turístico MASEIKA HOLDING, 

tendo solicitado à FIC a elaboração de estudos técnicos e arquitetónicos necessários à 

edificação de novas instalações, embora ainda sem conhecimento exato das 

condições em que deveria ocorrer a deslocalização. 
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Entidade  

Certificadora da Cabo Verde [2.1.3] 

A CCB apresentou ao Banco Mundial um programa de capacitação técnica para 

certificação de sistemas e produtos, em resposta às exigências de harmonização e 

convergência normativa que desde há anos vinham “forçando” a abertura das 

fronteiras comerciais do país, ao mesmo tempo que permitia o estabelecimento e 

fortalecimento do aparelho administrativo responsável pela padronização, controlo e 

monitoramento da qualidade a todos os níveis. Esse conjunto de desafios começaria 

por exigir do setor empresarial, produtores e fornecedores de produtos e serviços, uma 

procura permanente por níveis de excelência, alcançáveis somente com recurso a 

Sistemas de Gestão internacionalmente reconhecidos. 

O programa, batizado pela CCB de “CERTIFIC” e inicialmente desenhado para a região 

de barlavento, foi rapidamente alargado às duas regiões, com o objetivo de garantir 

mais consistência junto do financiador. Reconhecido como um case study na aplicação 

da metodologia “Formação–Ação”, o programa também se distinguiu pela 

complementaridade dos objetivos em torno de três desafios que se impunham ao 

mercado nacional: (1) facilitar o acesso de empresas fornecedores de produtos e 

serviços ao mercado do turismo interno, através da capacitação e certificação de um 

grupo de empresas-piloto, segundo as normas internacionais, (2) capacitar e preparar 

consultores e auditores nacionais para paulatinamente assumirem e garantirem suporte 

técnico às empresas e às agencias de certificação, facto que permitiria reduzir a 

importação de consultores estrangeiros e (3) criar uma entidade de certificação 

nacional (ECCV) de natureza privada.  

Em 2019, a segunda edição do programa - CERTIFIC II - completava a capacitação de 

mais 4 empresas na região de barlavento, para além dos 15 auditores da qualidade 

capacitados e do estudo de viabilidade técnica e financeira elaborado para a 

instalação da ECCV. Foram realizadas 40 horas de formação em sala e 432 horas de 

consultoria personalizada, durante um período de 9 (nove) meses, entre junho de 2019 

e março de 2020.  

O estudo de viabilidade para a instalação da ECCV permitiu aos promotores selecionar 

um parceiro estratégico em Portugal, a eiC – Empresa Internacional de Certificação, na 

base de consulta restrita realizada no seio das principais entidades certificadoras que 

atuam no mercado de Cabo Verde.  

O Certificado de Admissibilidade de Firma n.º 8843, emitido pela Direção do Registo de 

Firmas, batizou a entidade com o nome de “Certific – Entidade Certificadora de Cabo 

Verde”, com sede no concelho de S. Vicente.  

O processo jurídico para a constituição da sociedade, preparado pela CCB, incluiu, 

entre outras peças, o memorando de entendimento celebrado com a Câmara de 

Comércio de Sotavento e a eiC, no qual se estipulam: 

− Os princípios que regulam entre as partes a constituição da sociedade, enquanto 

entidade de referência a nível nacional e regional 

− A constituição, o objeto e o modelo organizacional da sociedade  

− O capital social, os acionistas e as respetivas obrigações.  

A participação da eiC na ECCV é de elevada relevância, considerando que vai 

permitir: 

− Fornecer documentos que atestam todas as mais valias indicadas no preambulo 

do memorando 
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− Capacitar a ECCV de forma a facilitar instalação e acelerar a aprendizagem, 

transferindo conhecimentos necessários para a gestão da entidade nas esferas da 

certificadora, inspeção, formação e controlo de mercado; 

− Assessorar a ECCV nos processos de acreditação; 

− Partilhar a Bolsa de Auditores com a ECCV; 

− Apoiar a ECCV na capacitação de uma Bolsa de Auditores cabo-verdianos, 

através de programas de formação e estágios profissionais; 

− Autorizar o uso das mais valias da eiC, nomeadamente certificações, selos e 

marcas que identificam a eiC nas atividades realizadas pela ECCV; 

− Aplicar uma tabela de preço especial, a ser definida entre as partes, em todos os 

serviços prestados à ECCV. 

   

Rede de Delegações [2.1.4] 

No dia 15 de outubro de 2019 a CCB inaugurava a mais nova e última Delegação, na 

ilha de S. Nicolau, concluindo assim o ciclo da expansão territorial iniciado em 2002, no 

Sal, seguido de S. Antão e Boa Vista. 

Seguindo a orientação do Vice-Primeiro Ministro, Olavo Correia, exarada na última 

reunião com a Direção da CCB em Mindelo, as principais entidades públicas que 

integram o Sistema de Financiamento às Empresas, Procapital, Progarante e 

Proempresa, participaram em todas as atividades alusivas a inauguração da 

Delegação. Os Presidentes das Câmaras Municipais da Ribeira Brava e do Tarrafal 

igualmente abraçaram a iniciativa com muito entusiasmo, tendo considerando a 

presença da CCB, enquanto novo parceiro do desenvolvimento económico e 

empresarial local, de oportuna e bem-vinda. 

Para Belarmino Lucas, o ato inaugural traduz a “meta” de um longo percurso e esforço 

para levar a instituição a cada uma das ilhas do Norte do país, respondendo assim a 

outros objetivos estratégicos do plano mandato, entre os quais, a necessidade de uma 

maior visibilidade e proximidade com os operadores económicos no geral e associados 

em particular, uma maior capacidade de atuação no terreno, seja pela via da 

assistência aos operadores e investidores, seja pela participação direta nos processos 

de desenvolvimento económico e social da ilha. O Presidente assegurou aos presentes, 

capacidades instaladas na Delegação para prestar todos os serviços que constam do 

portefólio da instituição, com o suporte da equipa pluridisciplinar de técnicos e da rede 

de videoconferência recentemente instalada.  
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A inauguração oficial da Delegação esteve a cargo do Secretário de Estado para 

Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, em representação do Vice-Primeiro 

Ministro de Cabo Verde. O governante serviu do momento para destacar os principais 

programas e investimentos do Governo de combate ao desemprego e de promoção 

do desenvolvimento de São Nicolau, enfatizando a mais recente decisão de construir, 

na ilha, um Centro de Emprego e Formação Profissional. Pedro Lopes realçou ainda as 

medidas recentes aprovadas pelo Governo para estimular a economia, destacando as 

vantagens, para o setor privado, do Acordo sobre o Ecossistema Financeiro celebrado 

com os bancos comerciais, os produtos específicos já disponibilizados às MPEs, no 

domínio da Procapital, Progarante e Proempresa, sem deixar de apontar as vantagens 

paisagísticas e ambientais que S. Nicolau deve fazer uso para atrair profissionais 

independentes que procuram esse tipo de localidade para sedear as suas atividades 

criativas. 

A inauguração da Delegação foi seguida de um encontro especial a favor dos 

operadores económicos locais, no qual foram apresentados os “Instrumentos e Soluções 

de Financiamento às Empresas”, por Adalgisa Vaz, Pedro Barros e Julio Fortes, 

representando as três entidades públicas de promoção e financiamento da atividade 

empresarial em Cabo Verde. Na apresentação das carteiras de produtos, os 

administradores foram unanimes ao desafiar os operadores locais para a necessidade 

de “mais ousadia” com os processos de mobilização de financiamento, razão pela qual 

evocaram o suporte técnico da CCB, na montagem e formatação de projetos 

empresariais.  

As intervenções do público presente foram indicativas quanto as áreas prioritárias de 

intervenção, no setor do agronegócio, ligando os principais constrangimentos à 

problemática da água, das técnicas e equipamentos de cultivo e processamento, do 

transporte interilhas e do mercado. Neste sentido, a proposta da CCB, bem acolhida 

pelos parceiros presentes, foi no sentido de liderar a montagem de projetos comuns e 

integrados por grupos de empresas, na busca de maior eficiência nos processos de 

candidatura a financiamentos.  

À semelhança das demais ilhas de barlavento, S. Nicolau passou a contar com um 

Conselho Consultivo, integrado por conselheiros selecionados entre os empresários, 

consultores e profissionais liberais da ilha, aos quais foi delegada, no primeiro encontro 

de empossamento, a responsabilidade de orientar as atividades da Delegação. 

     

  

https://www.governo.cv/elenco-governamental/index.php?option=com_content&view=article&id=8918:secretario-de-estado-para-inovacao-e-formacao-profissional&catid=81:geral
https://www.governo.cv/elenco-governamental/index.php?option=com_content&view=article&id=8918:secretario-de-estado-para-inovacao-e-formacao-profissional&catid=81:geral
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Complexo  

Industrial e Logístico – CIL [2.1.5] 

O projeto de construção do Complexo Industrial e Logístico – CIL, no parque industrial 

do Lazareto nasce em 2017, na sequência do plano de marketing da CCB, com o qual 

esta procura reforçar a sua posição enquanto parceiro credível e indispensável dos 

empresários e investidores que procuram a região norte de Cabo Verde.  

Trata-se de um alinhamento estratégico com entidades parceiras de países abrangidos 

por programas de financiamento à internacionalização, como é o caso de PT 2020, os 

quais buscam incessantemente oportunidades de investimento além-fronteira, 

enquanto condição essencial de competitividade para as empresas que as integram.  

O CIL representa assim uma resposta concreta da CCB ao desafio lançado pelo 

Governo de transformar Cabo Verde num Centro Internacional de Negócios, com S. 

Vicente no epicentro da indústria, dos serviços logísticos de valor acrescentado e da 

economia marítima.  

Os estudos técnicos e arquitetónicos para a instalação do complexo com 4 pavilhões 

de 745 m2 cada, foram concluídos em 2017, embora os registos e licenciamentos junto 

das autoridades competentes locais tenham sido possíveis dois anos depois.  

Em 2019 foi possível concluir a negociação do financiamento para a construção inicial 

de 2 pavilhões, em 2020.  

Novo Cartão  

do Empresário [2.1.6] 

O exercício de planificação continua da CCB demonstra um conjunto de 

oportunidades a explorar em cooperação com parceiros nacionais e internacionais, 

com o objetivo de reforçar a notoriedade da instituição e incrementar os benefícios 

devidos aos associados. Destaca-se, neste domínio, a requalificação do Cartão do 

Empresário, com características e vantagens próprias de um Cartão de Débito 

Corporativo, em relação a qual foi oportuno mobilizar parcerias a vários níveis: 

− Câmara de Comércio de Sotavento, na qualidade de copromotor do projeto, 

considerando que os parceiros comerciais teriam tanto mais interesse no Cartão 

quão maior fosse a rede dos utilizadores; 

− Câmara de Comércio de Santa Cruz de Tenerife, na qualidade de parceiro 

técnico, dado que desenvolveu, há vários anos, um projeto semelhante e que 

atualmente encontra-se em estado tecnológico avançado; 

− Banco Cabo-verdiano de Negócio, enquanto produtor e fornecedor do Cartão 

de Débito, considerando a relação entre este e a MasterCard, para além dos 

benefícios ligados à sua condição de instituição financeira de crédito. A esse nível, 

recorda-se o processo de procurement inconclusivo, realizado em 2017 pelas duas 

Câmaras de Comércio, no sentido de selecionar um parceiro entre os bancos 

comerciais associados. O vencedor, nessa fase, desistiu do projeto.  

O novo Cartão deve traduzir mais um instrumento de identificação e distinção dos 

associados das Câmaras de Comércio, uma ferramenta de gestão do dia-a-dia, 

essencial para o negócio das empresas associadas. Trata-se de um Cartão de Débito 

Corporativo Internacional que permite transações em Cabo Verde, no estrangeiro e na 

internet, para além do acesso a um conjunto de benefícios (acesso privilegiado, 

descontos entre 0 e 30%) numa rede alargada de parceiros nacionais e estrangeiros.  



 

16 
  

Em 2019 foram realizadas 3 sessões de lançamento do cartão, nas ilhas do Sal, S. Vicente 

e Santiago, com a entrega simbólica de dezenas de cartões a associados das duas 

Câmaras de Comércio.  

Para eventuais situações em que as empresas associadas não tenham ou não 

pretendam uma relação junto do BCN, a CCB previu um cartão que mantem todas os 

benefícios fornecidos pelos parceiros, com exceção do BCN e Master Card.  

    

Organização,  

processos, tecnologias e pessoas [2.1.7] 

Os investimentos realizados ao longo do mandato permitiram solucionar as principais 

fraquezas que acompanhavam a instituição desde a sua fundação, facto que se 

explica pelo crescimento lento e pouco expressivo, característico das Agremiações 

Empresariais. O último plano de negócio aponta, como principais handicaps nesse 

domínio, um conjunto de deficiências ligados aos procedimentos para a atualização 

dos sistemas de gestão, aos processos de monitorização da satisfação dos associados 

e clientes, tratando-se de uma estrutura que se manteve curta e vertical por vários anos, 

à comunicação interna e externa, justificada pelo rácio negativo entre investimentos 

necessários e retornos possíveis e à expansão territorial para assistir de perto os 

associados de todas as ilhas.  

Com efeito, os resultados conseguidos nesta rubrica demonstram uma efetivo enfoque 

da atenção da CCB no associado, podendo ser destacados os seguintes: eficiência na 

utilização dos recursos financeiros melhorada em cerca de 20%; expansão territorial 

concluída, com Delegações instaladas em todas as ilhas de barlavento; primeira etapa 

da transição digital realizada, com instalação e parametrização da plataforma 

eletrónica de gestão e criação das condições para a sua integração com sistemas 

satélites que suportam a gestão da instituição; gestão organizada e processos 

modelados segundo os requisitos da Norma NP EN ISO 9001:2015.  

A criação das Unidades Estratégicas veio reforçar a capacidade de atuação da CCB 

em todo o território regional, apostando num modelo organizacional flexível e que se 

adapta em função das especificidades de cada área e ilha. Uma organização que 

facilitou igualmente a estratégia de capacitação técnica diferenciada dos 

colaboradores, apostando cada vez mais em competências horizontalizadas.  

A aposta nas novas tecnologias começou a ser corporizada em 2018, com um 

investimento de mais de 4 milhões de escudos na plataforma eletrónica de gestão. 

Estava assim traçado o caminho da transição para o era digital, prevendo, enquanto 

meta final, o acesso direto dos associados a todos os serviços da organização, em 

regime de intranet. Neste campo tecnológico, os investimentos foram estendidos à 

energia alternativa, capitalizando gastos anuais de milhares de contos em importantes 

ativos económicos e ambientais, com a garantia de, em breve, poder gerar receitas 

através da injeção de energia na rede pública.  
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Marketing e 

Comunicação [2.1.8] 

A consolidação da estratégia de marketing e comunicação da CCB baseava-se num 

pressuposto, ainda não conseguido, de instalar um gabinete de comunicação, com a 

missão de gerir toda a relação com o exterior, incluindo associados, empresas no geral, 

parceiros, imprensa nacional e internacional, sendo ainda responsável pela produção 

de conteúdos e toda a comunicação institucional.  

Na comunicação local de “barlavento para barlavento”, revisada em 2019, a CCB 

continuou a aposta de valorizar a relação associativa que perdure há décadas, 

entendendo que o rebranding da instituição permitiria reforçar os laços com os 

membros e principais stakeholders.  

A relativa maturidade conseguida com a nova imagem institucional permitiu iniciar uma 

atuação mais comercial junto dos associados e mercado no geral, com os objetivos 

operacionais bem definidos: 

− Aumentar a proximidade com os associados e elevar a satisfação por eles 

percebida em relação aos principais serviços do portefolio; 

− Aumentar a notoriedade da instituição perante os associados e parceiros; 

− Empacotar produtos em kits e particularmente adaptados para alcançar a 

maioria dos principais representantes do tecido empresarial regional e nacional – 

as microempresas  

Paralelamente ao trabalho de adaptação de produtos ao novo segmento, a CCB levou 

a cabo uma campanha de angariação de associados, através da aposta numa 

comunicação mais direta e alargada com o público-alvo, seja através de benefícios 

especiais no processo de adesão, seja pela readmissão de associados em situação 

irregular.  

Neste quadro tendo sido priorizados os seguintes suportes de comunicação: 

− Website www.becv.org 

− Newsletter digital “NORTE” 

− Anúncios e spots institucionais 

− Mailing e telemarketing 

− Crosseling e angariação de novos associados 

INCUBADORA  

Multisetorial de S. Vicente – FASE II [2.1.9]  

O último relatório de atividades e conta resume o acordo celebrado com a 

Proempresa, permitindo à CCB poderes para gerir a Incubadora Multissetorial de S. 

Vicente (IMSV), ao mesmo tempo que avalia o estado de implementação desse 

acordo, remetendo para 2019 a conclusão das obras de reabilitação das instalações.   

O contrato-programa assinado em julho de 2019, define as condições segundo as 

quais os projetos start-ups podem ser aprovados e financiados com recurso aos 

programas “Start-up Jovem” e “Fomento ao Empreendedorismo”, determinando os 

montantes mensais a atribuir a cada um em 25.000 (vinte e cinco mil) e 18.000 

(dezoito mil) escudos, enquanto contrapartidas para suportar, respetivamente, a 

incubação presencial e virtual.  

http://www.becv.org/
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Nessa sequência, foi submetido a Proempresa um plano operacional de seis meses, 

conforme indica o acordo, prevendo nos momentos complementares de 

preparação e operacionalização da IMSV, as seguintes atividades: 

− Contratualização da equipa da IMSV, incluindo um Coordenador e um Tecnico 

de Atendimento 

− Apropriação de Plataforma Digital para a Gestão da Incubadora 

− Elaboração dos instrumentos e modelos de gestão para os diversos processos e 

fases de incubação 

− Elaboração do Plano de Ação e Contas para 2020 

− Análise de processos de incubação em carteira da PROEMPRESA 

− Elaboração do Plano de Comunicação e Marketing 

− Montagem da rede de parceiros especiais, incluindo Câmaras Municipais, 

Empresas, Universidades e Escolas Técnicas, Agências de Financiamento e de 

Cooperação 

− Extensão à IMSV do certificado da CCB, baseado na norma NE ISO 9001:2015 

Com as condições criadas em conformidade com este plano, a IMSV deverá estar 

em funcionamento em 2020 

Videoconferência ao 

Serviço do Empresariado [2.1.10] 

O sistema de comunicação por videoconferência começou gradualmente a 

contribuir para melhorar a performance da instituição, ao permitir maior 

aproximação das equipas técnicas de intervenção e reforçar a capacidade e 

facilidade de assistência em todas as ilhas.  

Com efeito, o investimento realizado no sistema (5 unidades na conta da CCB e mais 

3 unidades na da Câmara de Comércio de Sotavento), começou a gerar 

importantes economias no orçamento de funcionamento da instituição, ao permitir 

reduzir custos de deslocação e estadia interilhas, com maior incidência na rota entre 

Mindelo e Praia.  

Verificou-se também, em 2019, um relativo aumento na procura do serviço de 

videoconferência para a realização de diversos eventos em todo o país (exceção 

para Maio e Brava), realçando reuniões técnicas e de Assembleias-Geral, auditorias, 

entrevistas, formações, entre outras.  

Conselhos de Concertação,  

Coordenação e Consultivos [2.2] 

A CCB esteve representada e participou ativamente nas reuniões do Conselho de 

Concertação Social realizadas em 2019, nas quais foram analisados, com 

consequentes deliberações, temas de elevada importância para o setor privado 

nacional, nomeadamente a situação económica do país, a viabilidade do sistema 

de proteção social dos trabalhadores marítimos, o seguro obrigatório de acidente de 

trabalho, o seguro obrigatório de responsabilidade civil de automóvel, as linhas gerais 

das diretivas políticas do Orçamento do Estado para 2020, a agenda de reforma da 

administração pública.  

Igualmente participou em todas as reuniões dos Conselhos de Coordenação e 

Consultivos que integra.   
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Auscultação  

às Empresas [2.3] 

A estratégia de “aumentar a proximidade e atenção aos associados” requer cada 

vez mais disponibilidade e capacidade de ação e reação dos 20 colaboradores da 

CCB. Neste domínio, a equipa técnica efetuou, em 2019, cerca de três centenas de 

visitas técnicas em todas as ilhas de barlavento, procurando valorizar esse veículo de 

comunicação com as empresas e seus representantes, particularmente com a 

finalidade de atualizar os serviços de formação intra e inter-empresas, assistência 

técnica, mediação e intermediação institucionalizada, medidas que tendem a 

melhorar o ambiente de negócio e incentivar o investimento, entre outros.  

À semelhança dos anos transatos, a analise aos dados recolhidos com base nos 

indicadores do doing business permitem caraterizar e listar, para além das 

necessidades internas das empresas, os principais handicaps conjunturais que afetam 

a atividade empresarial. Neste último grupo continuam a destacar-se a burocracia 

administrativa e deficiente articulação institucional, a morosidade na aprovação de 

projetos de investimentos, o acesso a financiamentos bancários, a morosidade na 

emissão do TCE, os elevados preços de energia e água, o transporte deficiente 

interilhas, o funcionamento deficiente em varias Câmaras Municipais e Registos 

Notariais, os problemas técnicos ligados ao REMPE, a falta de formação técnica e 

profissional em áreas-chave da economia. 
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Capacitação  

Empresarial [3] 

Formação  

Intra e Inter-empresas [3.1] 

Entre 2016 e 2019, a avaliação ao setor da formação profissional em Cabo Verde 

constitui um exercício intrinsecamente ligado às atividades inerentes aos programas 

“Emprego e Empregabilidade”, financiado por Luxemburgo, e “Apoio ao Emprego, 

Empregabilidade e Inserção”, implementado pela OIT/PNUD. Os níveis de satisfação 

quer das entidades privadas que prestam serviços no setor da formação profissional 

quer do consumidor final, na sua maioria jovens a procura de primeiro emprego e/ou 

melhoria de qualificação, quadros técnicos, consultores e empresários, estão 

diretamente relacionados com o desempenho desses programas e, particularmente, 

da combinação dos seus principais produtos ou pilares de intervenção, subdivididos 

em (i) Reforço da governação e da capacidade dos intervenientes no sector da EFE, 

central e descentralizada, (ii) Melhoria da adequação entre as ofertas formativas e 

as exigências do mercado de trabalho e (iii) Aumento da viabilidade técnica e 

financeira das entidades públicas do sector EFE, das organizações do sector privado 

e da sociedade civil. 

Neste quadro, realça-se a iniciativa promovida pela cooperação luxemburguesa, em 

2019, para a realização de um estudo aprofundado sobre “Modelos de 

Financiamento do Ensino Técnico, Formação Profissional e Emprego em Cabo Verde” 

no horizonte 2020 - 2024. Dezenas de instituições públicas e privadas foram 

auscultadas e envolvidas no estudo, o qual teve orientação de uma equipa de 

consultores da SENAI.  

As tenências de financiamento analisadas pela equipa permitiram formular 3 

cenários no horizonte 2020 – 2024: 

I. Tendências de financiamento do setor público 

Nenhum dos Ministérios com envolvimento direto na gestão do setor ou Câmaras 

Municipais apresentaram dados de tendências de financiamento  

II. Tendências de financiamento do setor produtivo (empresas) 

As contribuições diretas do setor produtivo, face a prestação de serviços pelas 

entidades públicas de formação e emprego, mostraram ser incipientes ou pouco 

expressivos 

III. Tendências de financiamento da sociedade civil (famílias) 

O governo sinalizou uma gradual diminuição na cobrança de propinas pagas pelas 

famílias a partir do ciclo 2020, facto que requer compensação com recursos 

financeiros do Tesouro 

IV. Tendências de financiamento de organismos internacionais 

Prevê-se, no horizonte 2019-2023, a injeção de 1.121.087.901 ecv no setor de ensino 

técnico, formação profissional e emprego, com uma forte dependência de 
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3 fontes principais de recursos, na seguinte ordem: Cooperação Luxemburguesa, 

Banco Mundial e BAD. 

Senários ou hipóteses: 

I. Via empresas, por meio de contribuição compulsória associada à massa 

salarial 

II. Via redução do IRPC e capitalização dessa parte percentual  

III. Via fundos setoriais de desenvolvimento 

As recomendações finais aportadas pelos consultores brasileiros nesse estudo 

indicam que a viabilização de quaisquer das hipóteses de financiamento requer um 

modelo de gestão partilhada, com a participação obrigatória de representantes do 

setor publico, central e local (Câmaras Municipais), das ONGs e do setor privado.  

O Fundo de Promoção do Emprego e Formação (FPEF) é uma entidade pública que 

atua há vários anos nesse setor, com uma estrutura organizacional, processos e 

regulamentos aparentemente consolidados, para além dos conhecimentos e 

praticas relevantes referentes ao procurement sobre editais de livre concorrência. 

Segundo o estudo, o FPEF caracteriza-se de razão social melhor adaptada ao 

cumprimento desse desafio.  

Feitas as devidas adequações em termos de governança a mais alto nível, entendem 

os consultores brasileiros que o FPEF estaria em condições de assumir a liderança e 

gestão central dos recursos de financiamento da formação e ensino técnico em 

Cabo Verde, salvaguardando os princípios da transparência, racionalidade, 

capitalização e viabilização dos recursos, foco no prioritário e relevante, quais devem 

ser racionalizados e valorizados de forma a garantir financiamento sustentável da 

atividade da formação para o emprego decente.  

  

 

 

Principais Formações  

Promovidas em 2019 [3.1.1] 

Insolvência e  

Recuperação de Empresas  

Cabo Verde desceu quatro posições no ranking doing business, segundo o Banco 

Mundial, passando do 127º lugar, em 2018, para o 131º em 2019. Diante dessa 
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Fundos 
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descida, o Governo de Cabo Verde garantiu que os fatores mais negativos deveriam 

ser devidamente acautelados através da implementação de medidas estruturantes 

a vários níveis, razão da instalação do Conselho para a Competitividade (UC),  órgão 

presidido pelo Primeiro-Ministro e que deve avaliar semestralmente o estado de 

execução do Plano de Ação para a Competitividade a nível do país e de cada 

região (ilha).  

Nesse contexto, a Insolvência e Recuperação de Empresas tem sido um tema atual, 

atraindo especial atenção por parte de todos os parceiros de desenvolvimento, visto 

a importância e o impacto na economia, no ambiente de negócios, na confiança 

dos credores e na estabilidade e credibilidade dos mercados. A adoção de 

instrumentos legais pode desempenhar um papel importante na economia e na 

sociedade, permitindo às empresas devedoras ou em situações financeiras difíceis, 

oportunidades para a sua reestruturação, podendo recomeçar os negócios, 

aliviando-se das dívidas em curto espaço de tempo. 

Neste quadro, a CCB, a Unidade de Competitividade e o Ministério da Justiça 

promoveram, em Mindelo e no Sal, dois seminários simétricos ligados por 

videoconferência, seguidos de formação técnica. Os eventos foram orientados por 

dois especialistas brasileiros, Luiz de Paiva e Thiago Junqueira, com o principal objetivo 

de facilitar a familiarização dos operadores económicos e seus assessores técnicos 

com o Código da Recuperação de Empresas e Insolvência, analisar e debater os 

desafios e as vantagens associados a essa temática e determinar medidas essenciais 

que deveriam ser priorizadas na implementação efetiva do regime jurídico 

O Seminário, realizado na manhã do dia 9 de maio, contou com o Ministro de Estado, 

Assuntos Parlamentares e Desporto no ato de abertura, e destinou-se a empresários, 

quadros técnicos e consultores. Na tarde desse mesmo dia, teve início uma formação 

técnica que prolongou-se até o dia 10, sendo o público-alvo, magistrados, juízes, 

advogados, universitários e cidadãos com interesse na matéria. As duas sessões 

permitiram aos formadores dissecar um conjunto de matérias essenciais sobre o 

regime, entre as quais sublinham-se a teoria geral do direito da insolvência, as noções 

introdutórias ao Código de Recuperação e Insolvência, a finalidade dos processos 

judicial e extrajudicial, os aspetos processuais, os órgãos constituintes, os processos e 

as tramitações, entre outras. 

Com efeito, na sequência dessas ações de sensibilização, informação e formação, 

registaram-se na região vários casos de pedido de assistência em matéria de 

recuperação e insolvência, facto que reconfirmava a importância do regime no 

ambiente de negócio do país.   
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Comunicação,  

Liderança e Gestão de Equipas  

A CCB investiu cerca de 1 milhão e quinhentos mil escudos para materializar o sonho 

de vários gestores e quadros técnicos regionais, na busca do treino experiencial, 

intensivo e prático, com a dupla de especialistas portugueses. 

Júlio Magalhães é um dos rostos mais conhecidos da TV portuguesa, tendo sido 

diretor de informação da TVI, e desempenhando o cargo de Diretor-Geral do Porto 

Canal desde 2012. É também um escritor de sucesso, destacando-se da sua 

produção literária os “best-sellers” “Um Amor em Tempo de Guerra”, “Longe do Meu 

Coração” e “Por Ti Resistirei” 

Por sua vez, Jorge Sequeira é um dos maiores speakers motivacionais portugueses, 

tendo participado no desenvolvimento comportamental de mais de uma centena 

de empresas, como Carrefour, Efacec, EDP, Sonae, Worten, Zurich e Pepsi. Também 

é comentador na TV e preletor nos cursos para treinadores, tendo sido, nesta 

qualidade, professor de José Mourinho. 

Mais de 70 participantes nas 2 sessões realizadas em S. Vicente e no Sal avaliaram a 

formação com nota máxima, atribuindo especial atenção as experiências e 

competências partilhadas pela dupla, nas matérias de cooperação, coordenação 

de pessoas e equipas em contextos complexos e multidisciplinares.  

No final do curso, e particularmente dos exercícios práticos reais, vários dos 

participantes testemunhavam o sentimento de mais confiança no contacto com os 

media e, capacidades para evitar erros que afetam a credibilidade e uma 

comunicação eficaz e assertiva. 

   

   

Auditoria Interna Empresarial 

Análise de Risco 

17 participantes, entre os quais consultores, gestores e quadros técnicos de 

organizações regionais, assistiram à formação de AIR – Auditoria Interna Empresarial 

– Analise de Risco, uma iniciativa que contou com o financiamento da cooperação 

luxemburguesa, facto que permitiu reduzir a taxa de participação para menos de 5% 

do valor real.  

Uma formação há muito desejada, no contexto atual de dinâmicas, complexidades 

e incertezas, em que a função de Auditor Interno surge como um instrumento de 

estratégia valioso e indispensável às Organizações, incorporando a análise de risco 

nos seus processos e contribuindo para a melhoraria da gestão e controlo.  
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Durante os 3 dias os formandos tiveram a oportunidade de apreender a:  

− Aplicar a AIR no seio de uma organização  

− Diferenciar o papel estratégico do papel operacional, na função de Auditor de 

Risco  

− Dominar os princípios, conceitos e técnicas de AIR  

− Propiciar a difusão da cultura de controlo interno no quotidiano da organização  

− Identificar as ferramentas e estratégias fundamentais na função de Auditor de 

Risco  

Entre os temas abordados e debatidos em muitos exercitados práticos, com efetiva 

satisfação da equipa dos formandos, destacam-se:  

− A evolução do paradigma de Auditoria Interna  

− Modelo de Atuação da função de Auditoria Interna 

− Processos e Ferramentas de Auditoria Interna Baseada no Risco 

− Auditoria interna numa política antifraude 

   

Sistema de Avaliação de  

Desempenho Empresarial 

Trata-se de um tema bastante procurado no seio dos gestores e chefias de topo na 

região, razão pela qual foi integrada no pacote de ações a financiar pela 

cooperação luxemburguesa. Os recursos mobilizados permitiram igualmente cobrir 

despesas de logística de formandos-associados provenientes de outras ilhas de 

barlavento.  

A principal expetativa dos interessados recai sobre a necessidade de compreender 

a importância dos sistemas de avaliação de desempenho empresarial e saber aplicar 

as ferramentas Common Assessment Framework (CAF) e Balanced ScoreCard (BSC). 

No final da ação, os 17 participantes revelavam-se satisfeitos com os resultados, aptos 

e capazes para: 

− Dominar os conceitos das metodologias CAF e BSC 

− Conhecer as vantagens do BSC e do CAF 

− Planear o processo de aplicação da CAF e do BSC a uma organização 

− Compreender o modelo de funcionamento dos processos de autoavaliação 

− Estruturar eficazmente as metodologias para as ações de melhoria 

− Compreender os aspetos críticos e desafios para a implementação da CAF e 

BSC 

− Estar a par das melhores práticas na aplicação da CAF e do BSC. 
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Financiamento Empresarial,  

Negociação e Mobilização de Recursos 

Este curso teve a importância de complementar os resultados alcançados com o 

projeto de criação da Unidade de Mobilização de Recursos Financeiros da CCB, 

financiado pelo Banco Mundial.  

O tema de mobilização de recursos financeiros tornou-se um imperativo para todos 

os atores económicos nacionais, facto intrinsecamente ligado as dificuldades do país 

em poder apropriar-se dos instrumentos e produtos financeiros de que necessita para 

financiar as iniciativas privadas. Os bancos comerciais não estão totalmente 

vocacionados para responder os anseios do desenvolvimento económico e 

demonstram dificuldades perante as exigências das PMEs. 

Nesse sentido, a CCB conseguiu apoio e financiamento do Banco Mundial para a 

instalação de uma estratégia de mobilização de recursos financeiros destinados a 

projetos de desenvolvimento do setor empresarial privado, prevendo a instalação de 

uma Unidade Técnica Comum, denominada de UMRF, no seio das Câmaras de 

Comércio de Barlavento e Sotavento. 

Assim, na base das prioridades e estratégias de intervenção da UMRF, nasceu a 

necessidade de promover uma ação de formação destinada a consultores, gestores 

e quadros técnicos da região, procurando desta forma reforçar a rede de 

especialistas que possam colaborar com a UMRF, apostando no desenvolvimento de 

iniciativas que permitam:  

− Mobilizar recursos financeiros, participando nas atividades de Procurement 

Internacional, pela via de: 

o Candidaturas de Projetos já concebidos: ajustar um projeto estruturante já 

existente aos critérios definidos no processo de concurso. Candidaturas a 

serem apresentadas pelas Câmaras ou em Consórcios, liderados ou com 

participação das Câmaras; 

o Candidaturas de Projetos a conceber: conceber um projeto estruturante, 

com base nos critérios e requisitos dos processos de concurso. 

Candidaturas a serem apresentadas pelas Câmaras ou em Consórcios, 

liderados ou com participação das Câmaras; 

− O acesso direto a financiamento junto de Instituições que operam no mercado 

dos Financiamentos para o Setor Privado, pela via de: 

o IFI do canal Multilateral da CID que apoiam o setor privado e Entidades do 

canal Bilateral da CID que apoiam o setor privado; 

o Entidades do Setor Financeiro Internacional que operam em países em 

desenvolvimento. 

− Assistência técnica no desenvolvimento dos projetos, pela via de: 

o Estruturação de projetos e operações de financiamento que envolvam 

recurso a fontes externas (internacionais) de financiamento, quer de fundos 

de doadores internacionais, quer de concessão direta a projetos de 

investimento do setor privado; 

o Desenvolvimento de projetos que sejam autossustentáveis e 

adicionalmente consigam gerar fundos que possam contribuir para a 

sustentabilidade da atividade das Câmaras; 

o Desenvolvimento de projetos que garantam a viabilização da própria 

estrutura 
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A formação teve uma duração de 3 dias, tendo beneficiado 17 participantes. No 

final da formação os participantes manifestaram sua elevada satisfação com o 

curso, por terem conseguido:  

− Conhecer os instrumentos de financiamento disponíveis no mercado financeiro; 

− Conhecer as técnicas de negociação para angariação de financiamento; 

− Conhecer e, tendo em conta às suas necessidades, saber optar relativamente 

aos instrumentos financeiros disponíveis no mercado; 

− Saber aplicar as técnicas de negociação junto dos financiadores de forma 

customizada às suas necessidades 

− Saber mobilizar os recursos para lançamento e desenvolvimento de projetos 

empresariais. 

   

Associativismo e  

Empoderamento do Setor Privado 

Este curso, realizado em formato de workshop, resulta do estudo de 

reposicionamento estratégico do setor privado, executado igualmente com 

financiamento da cooperação luxemburguesa, considerando a urgência de 

repensar a organização do sector privado cabo-verdiano e elaborar uma agenda 

que servisse de instrumento de orientação no novo ciclo de desenvolvimento 

económico do país, em consonância com as linhas de orientação definidas pelo 

Governo.   

As Câmaras de Comércio e Associações de Classes empresariais devem assumir o 

papel de impulsionador do processo de desenvolvimento empresarial, facto que 

requeria uma profunda revisão da sua estrutura organizacional, capacidade 

institucional e técnica de intervenção, inter-relacionamento, posição e abordagem 

em relação as questões que são fundamentais e transversais ao empresariado 

nacional, para além do papel na promoção do emprego. 

O estudo realizado sob a orientação do Programa CVE 081, produziu um conjunto de 

resultados importantes, entre os quais se enquadra a formação em “Associativismo e 

Empoderamento do Setor Privado”.  

O curso serviu de palco para aprofundar o debate em torno de modelos de 

governação e sustentabilidade que as Câmaras de Comércio devem poder adotar 

no futuro próximo, considerando que atualmente as 2 maiores agremiações do país 

integram, apenas 16,6% do total de empresas ativas no país, sendo 8,9% na conta da 

CCB e 7,7% na da CCS.  

Nesse debate, orientado pelo especialista em associativismo, Pedro Neto, foi 

amplamente exploradas as opções de governação e sustentabilidade 

experimentadas em vários países da união europeia e no Brasil, nomeadamente: 

1. Modelo segundo o qual as empresas novas devem nascer, desenvolver-se e, 

eventualmente dissolver-se no seio da agremiação. A quota a pagar pelos 

associados nesse modelo associativo equivale a um valor único, mínimo e 

simbólico, estimado em torno de 1.000 ecv, para o caso de Cabo Verde; 
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2. Modelo em cuja quotização se realiza na base de contribuição compulsória 

associada à massa salarial. A quota de cada empresa resulta de uma 

percentagem sobre o n.º de funcionários fixos. 

    

Segurança e  

Saúde no Trabalho – SST  

O curso de Segurança e Saúde no Trabalho, preparado e alinhado com a norma 

OHSAS 18001 e a legislação recentemente atualizada em Cabo Verde, apresentou 

aos 21 formandos um conjunto de mais-valias, para além das matérias tradicionais.  

Para esta edição foi requisitado ao formador internacional Gonçalo Nunes, um 

capítulo completo, incluindo exercícios com casos práticos nas empresas 

representadas, que retrata a importância económica e financeira da SST nas 

organizações, facto habitualmente pouco explorado e contabilizado nos 

orçamentos de gestão, embora frequentes e impactantes em decorrência de 

acidentes.  

A formação permitiu também analises exploratórias de modelos de custos 

económicos aproximativos da ineficácia ou ineficiência de medidas em SST, visando 

uma mensuração abrangente do ónus social consequente e seus resultados e 

impactos nas decisões de gestão. 
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Alguns  

Dados Importantes [3.1.2] 

Em 2019 a CCB realizou, para além de centenas de horas de assistência 

personalizada, um total de 261 horas de formação, beneficiando 214 participantes. 

 

Eventos  

Públicos Empresariais [3.2] 

OE 2020 - Diálogo Aberto  

com o Vice-Primeiro Ministro - III Sessão [3.2.1] 

A CCB reuniu o Vice-Primeiro Ministro de Cabo Verde, Olavo Correia com mais de 

uma centena de empresários da região norte, em Mindelo, num jantar que teve 

como pano de fundo as “Principais Medidas de Promoção e Financiamento ao Setor 

Privado“, inscritas no OE 2020. 

Essa ocasião serviu ao Vice-Primeiro Ministro e Presidente da CCB para oficialmente 

anunciar o Fórum de Investimento em Cabo Verde (CVIF19), na sequência da 

Conferência Internacional – “Construindo Novas Parcerias para o Desenvolvimento 

Sustentável de Cabo Verde” -, realizada a 11 e 12 de dezembro de 2018, em Paris.  

A primeira edição da CVIF, marcada para a ilha do Sal de 1 à 3 de julho de 2019, 

tinha assim o desafio de criar uma plataforma de investimentos no atlântico médio 

visando promover parcerias publico - privadas e o financiamento de projetos ao 

sector privado, estimando o potencial de negócios em cerca de 2 bilhões de euros.  

O presidente da CCB, na sua intervenção dirigida ao Vice-Primeiro Ministro e aos 

empresários presentes, reconheceu a relevância dos produtos inscritos no 

ecossistema financeiro ao setor privado, embora sublinhando a necessidade de 

ações complementares para atingir tais objetivos, referindo-se a mecanismos de 

controlo e monitoramento que nessas situações são essenciais para garantir a 

eficiência do sistema. Belarmino Lucas aproveitou a oportunidade para colocar na 

ordem do dia alguns dos principais constrangimentos da atualidade, 

nomeadamente a ligação inter-ilhas aérea e marítima, a situação que então se vivia 

de conexão dificultada entre São Vicente e as demais ilhas e com o resto do mundo, 

para além da persistente burocracia administrativa. 

O Vice-Primeiro Ministro fez menção a duas grandes responsabilidades do Governo 

para com os cabo-verdianos, sendo a “Preparação da juventude com educação 
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de qualidade desde o pré-escolar ao ensino superior e a formação profissional” e 

“Criação de oportunidades para os talentos que querem investir no país nos mais 

diversos setores”. Segundo Olavo Correia, o crescimento económico do país 

depende da assunção de responsabilidades, da parte do privado, na alavancagem 

da economia, e do Governo, na criação das condições necessárias para que os 

talentos possam empreender e inovar, colocando as suas capacidades ao serviço 

do país. São os exemplos do Fundo de Garantia Parcial com 10 milhões de dólares e 

destinado às MPE´S, os produtos da PROEMPRESA, avaliados em 3 milhões de dólares 

para apoiar a preparação de projetos bancáveis das empresas, o Fundo Soberano 

criado para empresas solidas, aquelas mais capazes de gerar e multiplicar riqueza e 

valor. Trata-se de um ecossistema financeiro capaz de partilhar o risco com o sistema 

bancário, devendo ser o banco a avaliar o risco de cada projeto. 

Em primeira mão foi anunciada a medida fiscal que reduziria o IRPC de 22 para 20%, 

podendo chegar, segundo Olavo Correia, nos próximos anos aos 15%. A tecnologia 

requerida já está montada e ela deverá permitir que todos os contribuintes paguem 

a tempo e hora os impostos – afirmou.  

A exceção do transporte marítimo em que o Estado quer garantir uma compensação 

indemnizatória para poder garantir um transporte regular e eficiente, a conetividade 

entre as ilhas deve ser assegurada pelo investimento privado, nos transportes aéreos, 

nos portos e aeroportos. A energia e água, o saneamento, a educação e a 

segurança requerem também investimentos do estado.  

Para o Vice-Primeiro Ministro, Cabo Verde possui todas as condições para ser um país 

desenvolvido, dada a sua excelente localização geográfica, uma diáspora generosa 

e disponível, faltando a mudança radical de atitudes face as burocracias enraizadas.  

O governante concluía, afirmando que está a trabalhar os códigos de financiamento 

para a conectividade das ilhas e a fiscalidade, devendo os empresários 

aproveitarem as oportunidades. Cada ilha deve posicionar os seus próprios líderes, 

com projetos empresariais inovadores para a transformação que tanto almejam. 
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III CEIA de NEGÓCIOS [3.2.2] 

Em 2019 a CCB reforçou a reflexão sobre o movimento associativo empresarial, 

considerando os desafios que cada vez mais se impõem, um pouco por todos os 

continentes, às agremiações empresariais, multiplicando em larga escala os debates 

relacionados com os modelos de sua governação e sustentabilidade técnica, 

económica e financeira.  

As tendências de democratização sem limite das redes empresariais vêm forçando 

as fronteiras entre os conhecidos modelos tradicionais, ao mesmo tempo que 

enfraquecem o poder regulatório clássico, potenciando ou motivando soluções 

novas e inteligentes muitas vezes conseguidas à base da combinação de políticas 

públicas ligadas à fiscalidade com medidas de empoderamento do setor privado.  

O último estudo de mercado realizado pela CCB em 2019, caracterizava o tecido 

empresarial nacional com um total de 9357 empresas, das quais apenas 16.6% são 

afiliadas das Câmaras de Comércio, com 8.9% na conta da Câmara de Comércio 

de Barlavento e 7.7% na da Câmara de Comércio de Sotavento.  

Neste contexto foi realizada a 3ª Edição da Ceia de Negócios, no dia 20 de 

dezembro, sob o culminar de mais um ciclo de governação no percurso da CCB. O 

evento foi totalmente financiado pelo Serviço do Ordenador Nacional do FED - 

Projeto Facilidade da Cooperação Técnica – FCT.  

Nessa ocasião, o Presidente da Direção assinalou o elevado valor que atribui ao 

empenho e colaboração dos empresários, parceiros e associados, em particular 

aqueles que vêm acompanhando o crescimento da instituição, tanto a nível 

organizacional como da intervenção no território regional. 

O evento manteve o ambiente habitual, descontraído e de confraternização, 

envolvendo dezenas de representantes das empresas associadas e parceiros 

institucionais em espaços conectados por videoconferência, nas ilhas de S. Antão, S. 

Vicente, S. Nicolau, Sal e Boa Vista.   

No momento de interação entre os participantes registaram-se reclamações, 

manifestações e contribuições em torno do ambiente de negócio, das condições 

para o investimento privado, do desempenho institucional da própria CCB.  

O evento foi concluído em todas as ilhas com animação cultural e confraternização 

da família CCB.   
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Cabo Verde  

Investment Fórum [3.2.3] 

A CCB participou ativamente no desenvolvimento, preparação e execução do 

Fórum de Investimento de Cabo Verde, considerado a primeira edição de um evento 

empresarial de alto nível, destinado aos empresários e investidores nacionais e 

internacionais, bem como para as instituições financeiras e os parceiros de 

desenvolvimento engajados em promover e apoiar os investimentos em Cabo Verde. 

O CVIF19 decorreu entre 1 e 3 de julho de 2019, traduz o compromisso assumido pelo 

governo de Cabo Verde durante a Conferência Internacional "Construindo novas 

parcerias para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde", realizada em 

dezembro de 2018 em Paris, para reforçar o diálogo entre os setores público e privado 

cabo-verdiano, e os parceiros de desenvolvimento e a comunidade empresarial 

internacional.  

O principal objetivo do CVIF19 foi acelerar os investimentos dos setores financeiros 

privado e público (nacionais e internacionais) e dos investidores privados (nacionais 

e internacionais) na implementação de projetos catalíticos que conduzam ao 

crescimento económico sustentável e à criação de emprego em Cabo Verde. 

A abordagem estratégica traçada para o CVIF19 alcançar o seu objetivo consistiu 

em: 

I. Partilhar as estratégias de desenvolvimento do governo e o estado do ambiente 

de negócios e da economia: 

− Apresentar a agenda do governo para a melhoria do ambiente de negócios; 

− Facultar informações sobre o estado da economia - focalizando em setores 

catalíticos identificados. 

II. Promover oportunidades de investimento: 

− Apresentar oportunidades de investimento em setores prioritários e emergentes 

– através das apresentações dos representantes setoriais do governo durante as 

sessões plenárias; 

− Apresentar os projetos emblemáticos do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Sustentável de Cabo Verde (PEDS 2017-2021) – através das apresentações dos 

representantes setoriais do governo durante as sessões plenárias; 

− Apresentar propostas específicas e concretas de investimento – através da 

identificação e preparação de um portfólio de projetos bancáveis do setor 

privado; 

III. Mobilizar recursos financeiros para a implementação de projetos: 

− Identificar os instrumentos financeiros (nacionais e internacionais) disponíveis aos 

investidores, capazes de atender às suas necessidades de financiamento e de 

mitigação de risco e criar um ambiente de contacto entre as duas partes; 

− Identificar investidores nacionais e internacionais que desejem participar na 

economia de Cabo Verde e criar um ambiente de contacto entre estes e os 

empresários locais. 

IV. Encorajar o estabelecimento de parcerias: 

− Conectar os empresários que tenham projetos de investimento em Cabo Verde 

com potenciais investidores, de forma a facilitar a colaboração entre eles – 

através de reuniões B2B; 
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− Demonstrar aos investidores não-residentes o potencial e os benefícios de 

investir em Cabo Verde, particularmente os benefícios relacionados com a 

localização geoestratégica do país e o seu papel como a “Plataforma do 

Atlântico Médio para a economia mundial” – através de reuniões B2B e B2G. 

As principais atividades da agenda do CVIF19 foram: 

− Cinco sessões plenárias, em que os líderes dos setores, das empresas e da 

economia partilharam a sua experiência e histórias de sucesso como 

empresários e investidores; 

− Cinco sessões temáticas sobre oportunidades de investimento nos setores 

económicos mais promissores, tais como turismo, transporte marítimo e aéreo, 

energia, incluindo as renováveis, economia azul, incluindo pescas, investigação 

e atividades científicas, tecnologias de informação e comunicação, e agro-

negócio; 

− Encontros B2B e B2G complementaram as sessões plenárias e temáticas, e 

permitiram a formalização de parcerias e a conclusão de compromissos 

contratuais para os projetos mais avançados.  

     

Os resultados imediatos, representativos do sucesso do fórum e da realização dos seus 

objetivos de curto prazo, foram: 

− 250 participantes, incluindo 200 empresários e investidores; 

− Representação de alto nível de pelo menos 30 grandes empresas internacionais 

e 10 instituições financeiras dispostas a investir em Cabo Verde; 

− Identificação de 25 oportunidades de investimento privado em projetos 

bancáveis (Portfólio de Projetos); 

− Contactos entre empresários, investidores e instituições financeiras através de 

100 reuniões B2B e B2G; 

− Formalização de 20 acordos de parceria entre empresários, investidores e 

instituições financeiras. 

Aproximadamente 14 projetos foram analisados, mas muitos projetos não foram 

retidos devido ao incumprimento dos critérios básicos, ligados ao incipiente estado 

de preparação (apenas ideia de projeto). De acordo com os critérios de pré-seleção, 

definidos pela Comissão de Conteúdo, nomeadamente (i) Montante mínimo do 

investimento (2,5 milhões de Euros) e nível de necessidade de financiamento e; (ii) 

estado de preparação do projeto (planos de negócio, e/ou outras métricas 

financeiras), 03 projetos bancáveis foram selecionados antes do fórum, para serem 

apresentados pelos seus promotores em sessões B2B ou B2G aos investidores e 

financiadores presentes no evento. O montante acumulado dos projetos ascendeu 

a 2,707,141,332 de Euros, sendo 100% de necessidades de financiamento. 

Distribuição de projetos por intervalos de valores 

Em relação ao portfólio de projetos do setor público, o maior valor identificado foi de 

2,5 mil milhões de Euros, e o menor valor de 3,9 milhões de Euros. 

Distribuição de projetos por setores de atividade económica 



 

33 
  

Todos os projetos, independentemente dos seus setores de atividade, que 

preencheram os critérios pré-estabelecidos, foram selecionados. Como indica o 

quadro 5, o setor do turismo apresentou 2 projetos, seja 66% da carteira em número 

de projetos, e 0.34% do valor acumulado dos projetos, e o setor de transporte 

apresentou 1 projeto, representando 99.66% do valor acumulado dos projetos. 

Distribuição de projetos por ilhas 

Dos projetos retidos, os do turismo localizam-se (1) na ilha da Boa Vista e (1) na ilha 

do Maio, e o projeto de transporte cobre as ilhas de São Vicente, Boa Vista, Sal e 

Santiago. 

Reuniões B2Bs 

Durante os três dias do CVIF19, foram realizadas 161 reuniões B2B (Business to Business), 

nos três espaços oficialmente designados para o efeito e um número incalculado de 

reuniões paralelas, por iniciativa própria dos participantes, que aconteceram entre 

as sessões e nos diversos espaços comuns do fórum. 

Follow up em Mindelo 

Tal como previsto, a CCB promoveu uma ação de seguimento ao CVIF, reunindo 

dezenas de participantes em representação da região no CVIF, com o objetivo de 

auscultar os participantes sobre os aspetos mais relevantes do fórum, analisar os 

reflexos e impactos em termos locais, avaliar o grau de satisfação individual e coletivo 

quanto aos projetos que representaram a região/ilha, recolher sugestões de 

melhorias para as próximas edições.  

Em complemento ao relatório produzido pela organização do fórum, este encontro 

permitiu destacar um conjunto de recomendações à organização das próximas 

edições: 

− Globalmente o CVIF foi bem-sucedido, considerando os objetivos estipulados. 

Porém, no primeiro dia, registou-se uma ampla perceção de constrangimentos 

relacionados com a inscrição e acreditação dos participantes através da a 

plataforma digital; 

− Não justifica agendar encontros de negócio no período de abertura do fórum, 

já que a sessão de abertura interessa à grande maioria dos participantes; 

− Os encontros b2b, entendidos enquanto momento central e de maior interesse 

do fórum, requerem tempo de preparação, investimentos adequados em 

mecanismos tecnológicos e recursos humanos habilitados; 

− As ilhas do Norte devem poder garantir uma representação pública (Câmaras 

Municipais, ONGs) e privada (Câmara de Comércio, Associações de Classe, 

grupos de empresas) mais expressiva, unida e com qualidade, podendo 

concertar-se previamente, na busca de mais-valias para os projetos internas. 
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Feira  

Internacional de Cabo Verde [3.2.4] 

Sob o lema, “Cabo Verde, uma economia de circulação no atlântico médio”, a FIC 

2019 atraiu para Mindelo produtores, industriais, importadores, exportadores, 

distribuidores, prestadores de serviços, jovens empreendedores, investidores e 

financiadores, com o propósito de promover negócios, trocar experiência e 

conhecimento, buscar parceiros técnicos, comerciais e de investimento. 

Para além da exposição de produtos e serviços aberta à profissionais nacionais e 

estrangeiros, dos encontros b2b de negócio previamente agendados, nesta edição 

a CCB e a FIC SA preparam um programa recheado de atividades paralelas, 

incluindo jornadas técnicas que decorreram durante as manhãs dos primeiros três 

dias, uma visita a ilha de S. Antão e a gala anual alusiva ao certame, este ano 

dedicada aos expositores vencedores do Melhor Design e Stand. 

A FIC 2019 reuniu 87 expositores, organizados em 187 stands e mais de 10.000 visitantes 

profissionais, representantes de entidades publicas e privadas, nacionais e 

estrangeiros. 
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Jornadas Técnicas 

Os seminários foram realizados nos dias 13, 14 e 15 de novembro, combinando temas 

atuais e de interesse técnico e empresarial, entre os quais destacaram-se o 

Ecossistema Financeiro lançado pelo Governo para dinamizar a economia e 

impulsionar o setor privado, a “Conetividade Interilhas e Regional” enquanto 

condição essencial para a sustentabilidade de Cabo Verde enquanto pais insular no 

atlântico médio, e a “Internacionalização da Economia Cabo-verdiana”, uma 

estratégia para as empresas que procuram competitividade além-fronteira, através 

da exportação, reexportação, franchising, joint-ventures e IDE. 

      

Os seminários foram palco de celebração de vários acordos sobre projetos vitais, com 

a envolvência das Câmaras de Comércio de Barlavento e Sotavento, a saber: 

I. Memorando de entendimento entre as Câmaras de Comércio de Barlavento 

e Sotavento e a eiC – Empresa Internacional de Certificação, com o propósito 

de instalar, em Mindelo, a primeira Entidade Cabo-verdiana de Certificação  

II. Protocolo de delegação de competências de Licenciamento Industrial e 

Certificado de Origem, desta feita com a Direção Geral da Indústria, 

Comércio e Energia, visando a operacionalização das ações de formação 

das equipas operacionais e transferência de acervos e bases de dados 

III. Acordo de parceria com o IGQPI, através do qual o instituto delegaria às 

Câmaras de Comércio competências para operacionalizar determinados 

tipos de serviços, nomeadamente a instrução de processos para o registo de 

marcas e patentes, e a certificação de produtos e sistemas 
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Gala FIC 2019 

A gala foi um momento especial para juntar os expositores, visitantes profissionais e 

associados da CCB, permitindo-lhes momentos adicionais para aprofundar os 

contactos e negócios iniciados ou gerados na feira. A Gala foi igualmente palco 

propicio para destacar, reconhecer e premiar as empresas que melhor stand e 

design apresentaram na FIC 2019, tendo saído vitoriosas as empresas cabo-verdianas, 

Oficina Mestre Pulu e MJ, com sede em Mindelo.  

    

   

Missões  

Empresariais [3.3] 

China - CANTON FAIR 2019 [3.3.1] 

As reformas estruturais empreendidas do lado da oferta da China e as mais recentes 

medidas políticas a nível desse país e das regiões limítrofes, potenciam ganhos 

importantes a favor da economia chinesa, com notáveis progressos no setor 

empresarial. Essa conjuntura faz da CANTON FAIR o barómetro do comércio exterior 

da China e assegura, segundo especialistas internacionais, um crescimento 

constante, com desejada qualidade e eficácia.  

Cabo Verde no geral e o setor privado em particular, procuram maximizar as 

oportunidades que resultam do crescimento exponencial da economia chinesa. Para 

além das boas relações de cooperação técnica e institucional entre os dois países, 

são cada vez mais notáveis os interesses dos empresários, nomeadamente no 

domínio da importação e exportação e da internacionalização. Os setores marítimo-

portuário, da indústria ligeira, das energias renováveis, entre outros, são alguns dos 

eixos das apostas no futuro próximo.  

A missão empresarial proposta pela CCB ao parceiro direto CVTI, tinha assim os 

objetivos específicos de (i) dar a conhecer aos operadores cabo-verdianos o nível de 

crescimento económico da China e os avanços técnicos e tecnológicos que 

caraterizam a sua nova economia, (ii) aumentar as oportunidades de importação e 

distribuição, a partir de Cabo Verde, de bens e serviços chineses, (iii) fomentar a 

exportação de produtos tipicamente cabo-verdianos para mercados nichos da 

China, (iv) estreitar as relações de parceria técnica, institucional e empresarial.  

Embora a CCB tenha perdido a sua função de principal promotor da missão, por 

incapacidade de financiamento, foi possível integrar 4 empresas associadas numa 

delegação composta por 22 empresas nacionais e vários representantes dos setores 
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públicos, entre as quais CVTI, BVCV, Ministério da Indústria, Comércio e Energia, Zona 

Especial da Economia Marítima de São Vicente, FIC SA. 

    

ExpoAgro de Canárias [3.3.2] 

Esta missão foi organizada pela CVTI, tendo conseguido mobilizar recursos para 

financiar parcialmente a participação dos empresários. De um total de 7 

participantes selecionados, a CCB participou com 4 empresas, sendo 3 de S. Vicente 

1 de S. Nicolau, tendo uma desistência de última hora, da ilha do Sal. 

A ExpoAgro Canária 2019 realizou-se de 17 a 19 de outubro, no recinto feiral da 

INFECAR, tendo destacado 3 objetivos estratégicos: (i) conectar a oferta e a 

demanda de produtos e serviços agrícolas e pecuários, (ii) facilitar novas 

oportunidades de negócio e intercambio de conhecimento e (iii) exibir os avanços e 

inovações tecnológicos aplicáveis aos 2 setores.  

Os registos de avaliação recolhidos dos participantes indicavam um elevado grau de 

satisfação, considerando os elementos por eles sublinhados como sendo de mais 

valia:  

− Contactos com importantes empresas fornecedores de soluções tecnológicas 

e inovadoras para o setor agrícola 

− Contatos com laboratórios de exames e analises que operam no setor, uma 

valência que poderá ser utilizada para contrapor as necessidades nacionais 

− Contactos com importantes fornecedores de estufas e equipamentos de 

irrigação, maquinarias de ponta, sementes que se adaptam as condições 

morfológicas e climatéricas em Cabo Verde.   

    

FISALDO 

Ilhas Canárias [3.3.3] 

FISALDO – Feira de Oportunidades, é um certame bem conhecido no seio dos 

empresários-associados, considerando as várias missões comerciais realizadas pela 

CCB durante vários anos. 
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Trata-se de um certame no âmbito do qual a INFECAR e a Câmara de Comércio, 

indústria e Navegação de Grã-Canária comprometem-se com as PMEs Canárias, 

garantindo-lhes suporte técnico, institucional e financeiro para uma exposição 

alargada de produtos, de alta qualidade e à preços reduzidos, tendo como alvo, 

visitantes profissionais nacionais e de países da macaronésia. Em 2019, a FISALDO foi 

palco de mais de 21.000 visitantes profissionais, incluindo estrangeiros, e registou uma 

acentuada expansão da sua oferta devido a incorporação de novos ramos de 

negócio. 

A CCB participou na FISALDO 2019, de 4 a 9 de junho, com uma delegação de 14 

empresários, promovendo oportunidades de compras em saldos de coleções e 

marcas diversas de artigos à preços competitivos.  

No capítulo dos encontros de negócio paralelos, a CCB e a Câmara de Comércio, 

Indústria e Navegação de Grã-Canária, montaram agendas individuais, 

respondendo aos interesses dos empresários de ambos os países, indo muito além do 

recinto da feira.  

     

Missão técnica  

Canárias, Madeira e Lisboa [3.3.4] 

Esta missão tecnica e de benchmarking a Canárias, Madeira e Lisboa alinha-se com 

a estratégia do Governo de reforçar o empoderamento do setor privado nacional e 

melhorar o ambiente de negócios do país, destacando-se a transferência às 

Câmaras de Comércio do capital social da FIC, SA – Zona Franca Comercial de Cabo 

Verde, empresa responsável pela organização de feiras e exposições nacionais e 

internacionais e um dos principais instrumentos de promoção empresarial do país. 

Neste âmbito, a CCB impôs-se a si própria, no seu plano de ação para 2019, o desafio 

de apoiar o processo de reposicionamento estratégico da FIC SA, na busca de novos 

horizontes e de sustentabilidade técnica, económica e financeira, de forma a 

adaptar-se aos novos tempos e realidades. 

Para este efeito, a CCL/FIL de Portugal, o INFECAR das Canárias e a ACIF da Madeira, 

foram criteriosamente selecionadas enquanto principais parceiros estratégicos, 

devido a sua reconhecida experiência em termos de conceção, promoção e 

desenvolvimento de eventos internacionais de interesse económico e empresarial, 

com particular relevância para os congressos e feiras. A missão de benchmarking foi 

promovida em paralelo com a missão comercial a FISALDO, e visou estudar de perto 

as melhores práticas que poderiam ser incorporadas no futuro modelo de negócios 

da FIC, para além das oportunidades de parcerias bilaterais, tanto em matéria de 

capacitação técnica e institucional, como de montagem de eventos de relevância 

internacional.  

Ao mesmo tempo que o plano da missão era cuidadosamente elaborado e 

concertado com os parceiros internacionais, contemplando encontros e visitas 

técnicas às entidades parceiras e pontos de interesse estratégico, a CCB mobilizava, 

com sucesso, junto do Serviço do Ordenador Nacional do FED - Projeto Facilidade da 

Cooperação Técnica – FCT, a totalidade dos recursos de que precisava para 
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financiar a participação da delegação integrada por dois elementos internos, o 

Presidente da Direção, Belarmino Lucas, e o Gestor do Gabinete de Promoção 

Empresarial, Jose Lopes, pelo Presidente do Conselho de Administração da FIC SA, Gil 

Costa e o Presidente do Gabinete Coordenador do Centro Internacional de Negócio 

de Cabo Verde, José Almada Dias. 

Com efeito, a missão permitiu aos representantes da CCB, FIC SA o e GO-CIN o 

acesso facilitado a um acervo precioso de informações para além da perceção real 

das melhores práticas internacionais sobre o planeamento e a gestão de 

organizações similares. 

As infraestruturas que são cometidas a essas organizações, nomeadamente as da 

INFECAR nas Canárias, demonstram o quão devem ser funcionais e inteligentes, para 

satisfazer um mercado cada vez mais exigente e complexo, numa cultura de eventos 

que requer a combinação de globalização com tecnologias de ponta, 

comunicação e marketing digital, flexibilidade e versatilidade de infraestruturas, para 

além de mão-de-obra de elevada competência.  

O relatório da missão, mantido em arquivo quer da CCB quer da própria FIC SA, 

descreve detalhadamente o conjunto de conhecimentos, informações e 

experiências que podem e devem ser incorporadas na futura empresa FIC, seja a 

nível da estrutura organizacional, do modelo de negócios, da infraestrutura feiral, do 

portefólio de serviços, entre outros.  

Os capítulos que descrevem as particularidades de cada entidade visitada revelam 

por sua vez os interesses específicos da parceria almejada para o novo ciclo de vida 

da FIC, SA, na qualidade de parceiro técnico, estratégico e/ou mesmo acionista. 

    

Missão Empresarial  

Luso-Alemã - Energias Renováveis [3.3.5] 

A V Missão Empresarial Alemã de Energia, subordinada ao tema “Gestão Energética, 

incluindo Energias Renováveis, nos setores Agroalimentar e Economia Marítima de 

Cabo Verde”, realizou-se entre 11 e 15 de novembro, desta feita na cidade do 

Mindelo, por altura da Feira Internacional de Cabo Verde.  

O evento foi organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã e 

comportou duas vertentes interligadas: o V Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de 

Energia e um conjunto de reuniões bilaterais de negócio, previamente agendadas 

pela CCB entre empresários alemães e cabo-verdianos.  

O Simpósio foi inaugurado pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia de Cabo 

Verde, Alexandre Monteiro, e contou com a participação de uma delegação 

integrada por 6 empresas alemãs e 120 participantes nacionais, entre os quais 

representantes de empresas e entidades publicas e académicas.  

O simpósio constitui um verdadeiro palco de informações e oportunidades de 

negócio em torno das tecnologias modernas da eficiência energética, incluindo 

energias renováveis, aplicáveis aos setores agroalimentar e economia marítima.  

A CCB também participou da organização e pré-agendamento de 70 reuniões 

bilaterais, envolvendo as 6 empresas alemãs presentes na delegação e mais de 30 
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empresas e instituições cabo-verdianas. O relatório da missão, elaborado pela 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, confirma os resultados positivos em 

termos de carteira de negócio.  

O Banco Cabo-verdiano de Negócio foi oportuno ao sugerir a inclusão no programa 

do simpósio, a estratégia de parceria tripartido, segundo a qual esse banco colocaria 

à disposição dos operadores nacionais uma linha de crédito específica, retornável à 

custa das faturas mensais da Electra, ao invés do investimento pesado e direto nos 

equipamentos. A proposta, para além de ser bem aceite pela organização, foi 

considerada no relatório final como sendo estratégica nos encontros b2b.  

A delegação alemã teve ainda a oportunidade de assistir à Cerimónia de Abertura 

da XXIII Edição da Feira Internacional de Cabo Verde (FIC). 

    

Missão a Senegal  

Retoma da cooperação com o Japão [3.3.6] 

A cooperação com o Japão tem uma longa e boa tradição, com resultados positivos 

a vários níveis. A mais recente visita do Primeiro Ministro de Cabo Verde à cidade do 

Tóquio, marcou mais um momento de crescimento nesse percurso, indicando novos 

engajamentos e propostas, destacando a declaração das partes para a 

necessidade de reforçar a presença e participação do sector privado nos programas 

da cooperação. 

É neste quadro que surgiu a possibilidade de incluir Cabo Verde numa missão 

empresarial japonesa à Dakar, de 19 a 22 deste de fevereiro, chefiada pelo Vice-

Ministro dos Negócios Estrangeiros japonês e integrada por 50 empresários desse país. 

A delegação cabo-verdiana foi constituída por representantes públicos e privados 

realizou vários encontros prévios de preparação, com o objetivo de alinhar as 

estratégias para com a missão em si e a cooperação no geral.  

Na agenda da missão destacam-se atividades de elevada importância, 

considerando os objetivos traçados, desde reuniões com representantes do Banco 

Mundial, BAD, Embaixadas da India, Kuweit, Belgica, Suiça, Agência Francesa de 

Desenvolvimento e Holanda. A comitiva cabo-verdiana participou ainda em 

encontros b2b com os empresários japoneses e foi recebida pelo Embaixador do 

Japão num Business Cocktail Networking. 
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A analise dos resultados da missão indicam um conjunto de oportunidades a serem 

exploradas num futuro próximo, tendo como exemplo a atração de investimentos 

para o setor da economia marítimo, destacando os projetos inscritos na ZEEESV e a 

montagem de um programa de cooperação empresarial de médio - longo prazo.  

    

INTERPORT e NAUTICON  

Missão inversa a Mindelo [3.3.7] 

Mindelo foi escolhido entre as cidades dos países que integram o projeto INTERPORT 

para celebrar a reunião anual dos parceiros institucionais de Açores, Cabo Verde 

(através da CCB), Canárias, Madeira, Mauritânia e Senegal.  

INTERPORT é um projeto financiado com cerca de 80 mil contos pelo Fundo Europeu 

de Desenvolvimento, no quadro do programa INTERREG. Destinado a apoiar a 

internacionalização de PMEs do setor marítimo-naval da Macaronésia, o projeto 

oferece orientação, assistência técnica e formação profissional, na perspetiva de 

aumentar exportações, formação de joint-ventures e investimento direto nos países 

abrangentes.  

O projeto é responsável por vários estudos sobre a situação do setor da reparação 

naval e do abastecimento de navios na Macaronésia, incluindo Cabo Verde, com 

base nos quais, foram desenhos estratégias e planos específicos para suprir as 

necessidades das empresas navais locais. Neste âmbito foram realizadas 8 ações de 

formação, 16 seminários e 4 feiras internacionais, envolvendo as PMEs dos referidos 

países. 

A missão a Cabo Verde permitiu ainda, sob coordenação da CCB, realizar, no dia 27 

de novembro, um workshop sobre “Oportunidades de Negócios no Setor da 

Economia Marítima da Macaronésia” e uma curta formação em “Ensaios não 

Destrutivos I e II na Soldadura”, atividades que contaram com a participação de 

empresários e profissionais envolvidos no setor da economia marítima, incluindo, entre 

outras atividades, a pesca desportiva, a reparação naval e fornecedores de navios. 
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Comércio Externo 

Licenciamentos [3.5] 

Balança Comercial [3.5.1] 

Os dados provisórios do Comércio Externo apurados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE), demostram que no ano de 2019, tanto as importações (2,7%), como 

as reexportações (18,4%) tiveram evolução positiva. As exportações tiveram 

evolução negativa de (14,0%), em relação ao período homólogo. Nesse mesmo 

período, o deficit da balança comercial aumentou (4,4%) e a taxa de cobertura 

diminuiu em (16.3%), diminuído 1,5 pontos percentuais (p.p.). 

 
                                                                          Evolução do Comércio Externo, Cabo Verde, 2017 - 2018, em milhares de Contos 

Relatório  

Financeiro [4] 
Análise - Realização do Orçamento [4.1] 
A variação entre o orçamento previsto e realizado é positivo, em torno de 40,0 contos. 

O desvio real indica uma ligeira melhoria no resultado final, tendo superado tanto o 

limite orçamentado (3%) como o estipulado no plano de monitorização de processos 

(3%) do Sistema de Gestão de Qualidade. Sendo as principais razões: 

− Diminuição, generalizada, dos gastos de atividades correntes com maior 

incidência nas rubricas de fornecimento/serviços de terceiros e despesas com 

pessoal; 

− Diminuição dos gastos referentes a amortização e reintegração; 

− Rendimentos de atividades correntes superaram os respetivos gastos, com 

exceção da rubrica de missões empresarias que apresentou um ligeiro défice, 

na ordem de 9%. 

É de realçar, ainda, que essa melhoria permitiu a constituição de perdas por 

imparidade em devedores diversos e perdas por reduções do justo valor em 

investimentos financeiros. 
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Rendimentos Previstos e Realizados  

Os rendimentos estão agrupados em: 

− Rendimentos de atividades empresariais;  

− Rendimentos de atividades correntes;  

− Proveitos e ganhos financeiros.  

 

Origem dos Rendimentos 

 
Os rendimentos advêm dos serviços que a CCB disponibiliza aos seus associados e 

público em geral, nomeadamente, missões empresariais, formações profissionais, 

eventos públicos, feiras nacionais e internacionais, arbitragem e conciliação, quotas, 

licenciamento comercial, rendas e outros. 

De realçar, ainda, a importância de recursos captados para apoiar a realização de 

algumas atividades como missões empresariais, formações profissionais e eventos 
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públicos, junto de entidades nacionais e internacionais para benefícios das empresas 

associadas.  

Licenciamento Comercial continua ocupando o 1º lugar, com 42%, seguido das 

quotas dos associados, com 24%, Formações Profissionais, com 7%, Missões 

Empresariais, com 6%, Eventos e FEE de gestão de projetos, com 1%, Arbitragem e 

Conciliação, com 2%. As rendas de exploração do edifício “Centro de Negócio” 

contribui com 17%.  

Os rendimentos encontram-se distribuídos pelas ilhas de Barlavento, da seguinte 

forma: i) São Vicente contribuindo com 70%, proveniente de rendimentos de 

atividades empresariais e correntes (55%) e proveniente da exploração do edifício 

“Centro de Negócio” (15%); ii); Sal com 18%; iii) Santo Antão com 6% e Boa Vista com 

5%; e iv) São Nicolau com 1%.  

A variação em relação ao ano transato não foi significativa mas verificou-se uma 

melhor distribuição dos rendimentos. Facto que se justifica pelo ligeiro aumento de 

algumas atividades nomeadamente: i) surgimento do primeiro processo de 

Arbitragem e Conciliação; ii) financiamento de SON (Serviço Ordenador Nacional) 

para realização da Missão “Técnica de benchmarking à 

Canárias/Portugal/Madeira”, e do evento “Ceia de Negocio de 2019” e, ainda, iii) 

financiamento de UGPE “equipamentos de Videoconferência”.  

Gastos Previstos e realizados  

À semelhança dos rendimentos, os gastos estão divididos em: 

− Gastos de atividades empresariais:  
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− Gastos de atividades correntes:  

 

 
 

- Gastos de exploração de propriedade de investimento – são os gastos de 

funcionamento do “Centro de Negócio”, a saber: gastos de funcionamento, 

IUP, gastos financeiros (juros de financiamento), seguro, amortizações e 

reintegração. 

Análise Financeira: 2019 – 2018 [4.2] 
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A comparação entre o exercício de 2019 e 2018, apresenta melhorias, sendo as 

principais variações: 

− Aumento de rendimentos de atividades correntes, com incidência na rubrica 

de quotas de associados; 

− Aumento de rendimentos de atividades empresariais, derivado de aumento do 

volume de missões empresariais, formações profissionais, eventos empresariais e 

feiras nacionais; 

− Ligeiro aumento de Rendimentos de Propriedade de Investimento e de juros de 

depósito a prazo; 

− Diminuição de gastos relacionados com fornecimento e serviços de terceiros e 

recursos humanos; 

− Gastos de atividades empresariais suportados pelos respetivos rendimentos, 

com exceção da rúbrica de missões empresariais; 

− Ligeira diminuição de gastos de amortização; 

Tanto a melhoria dos rendimentos como a diminuição dos gastos refletiram 

positivamente nos resultados, traduzindo num ligeiro aumento do resultado líquido, 

em relação ao ano transato.  

O resultado líquido do exercício de 2019 foi cerca de 40.6 contos positivos e o de 2018 

foi cerca de 14.6 contos positivos, indicando uma pequena melhoria tanto a nível 

financeiro como económico derivado do ligeiro aumento do volume de atividades 

em relação ao ano transato.  

Realização  

do Orçamento de Investimento [4.3] 

Atividades  Valor, 

contos 

Fonte de  

Financiamento 

Follow 

up 

Construção do Complexo Industrial ZIL 46.000,00 CCB Em curso 

Sistema de Gestão Integrada de Processo 6.000,00 Externa Em curso 

Sistema de Comunicação Corporativa 6.000,00 Externa Em curso 

Unidade de Mobilização de Recursos 6.000,00 Externa Em curso 

Capacitação interna para assunção de novas 

competências do Estado 

15.000,00 
Externa Em curso 

Transição para Energias Renováveis 25.000,00 Externa Em curso 

Edificação do Centro de Negócios na ilha do Sal 1.500,00 Externa  

Total 114.100,00   
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ANEXOS [5] 
Análise Desvio Orçamental [5.1] 

Rubrica 
Anual 

Acumulado Previsto Variação 

RENDIMENTOS       

Rendimentos de Atividades Empresariais 10.155.305,00 20.408.000,00 -10.252.695,00 

Missões 2.634.340,00 3.850.000,00 -1.215.660,00 

Formações 2.926.112,00 4.800.000,00 -1.873.888,00 

Eventos 314.803,00 5.000.000,00 -4.685.197,00 

Fee Gestão de Projetos  258.150,00 5.258.000,00 -4.999.850,00 

Arbitragem e Conciliação 979.000,00 1.000.000,00 -21.000,00 

Outras Atividades 3.042.900,00 500.000,00 2.542.900,00 

        

Rendimentos de Atividades Correntes 28.405.637,00 29.600.000,00 -1.194.363,00 

Quotas 10.209.500,00 11.000.000,00 -790.500,00 

Licenciamento 18.027.000,00 18.600.000,00 -573.000,00 

Outras Atividades 169.137,00 0,00 169.137,00 

        

Proveitos e ganhos financeiros 7.521.175,00 5.628.000,00 1.893.175,00 

Juros de deposito bancário 58.561,00 28.000,00 30.561,00 

Rendas Propriedade Investimento - "Centro 

Negocio" 

6.340.401,00 5.100.000,00 1.240.401,00 

Outros Proveitos 1.122.213,00 500.000,00 622.213,00 

Rendimentos Extra.E.A 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RENDIMENTOS 46.082.177,00 55.636.000,00 9.555.883,00 

        

GASTOS       

Gastos de Atividades Empresariais 6.737.957,00 13.963.440,00 -7.225.483,00 

Missões  2.825.728,00 3.347.827,00 -522.099,00 

Formação 1.977.067,00 4.173.913,00 -2.196.846,00 

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  964.162,00 4.347.826,00 -3.383.664,00 

Arbitragem e Conciliação 971.000,00 909.091,00 61.909,00 

Outras não especificadas 0,00 434.783,00 -434.783,00 

       

Gastos de Atividades Correntes      

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 8.449.777,00 9.768.476,00 -1.318.699,00 

Água/Eletricidade 632.632,00 800.000,00 -167.368,00 

Combustíveis 98.258,00 150.000,00 -51.742,00 

Materiais/ Serviços de 

Manutenção/Conservação e Reparação 

520.346,00 450.000,00 70.346,00 

Materiais de Escritório 506.736,00 500.000,00 6.736,00 

Publicidade e Marketing 130.517,00 400.000,00 -269.483,00 

Livro e documentação técnica 14.205,00 50.000,00 -35.795,00 

Limpeza, Higiene e Conforto 429.570,00 550.000,00 -120.430,00 

Gastos Vistoria 225.019,00 300.000,00 -74.981,00 

Rendas e Aluguer 1.195.600,00 1.371.600,00 -176.000,00 

Gastos de Representação 54.609,00 100.000,00 -45.391,00 

Comunicação 1.050.543,00 1.186.876,00 -136.333,00 

Seguros 198.406,00 300.000,00 -101.594,00 

Vigilância e segurança 0,00 50.000,00 -50.000,00 

Serviço informática 268.735,00 160.000,00 108.735,00 

Deslocações e Estadas 940.917,00 850.000,00 90.917,00 

Honorários/ Trabalhos Especializados 1.393.873,00 1.400.000,00 -6.127,00 

Serviço bancários 212.183,00 350.000,00 -137.817,00 

Apoios aos Associados 283.186,00 450.000,00 -166.814,00 

Outros Fornecimentos 294.442,00 350.000,00 -55.558,00 

Gastos com Pessoal 21.172.113,00 28.231.588,00 -7.059.475,00 

Ordenados e Salários 14.276.806,00 20.510.918,00 -6.234.112,00 

Remunerações Adicionais 3.599.279,00 3.205.965,00 393.314,00 

Encargos Patronais 2.715.172,00 3.794.705,00 -1.079.533,00 

Outras Gastos com pessoal 580.856,00 720.000,00 -139.144,00 

Gastos Financeiras 1.025.946,00 1.100.000,00 -74.054,00 

Juros Suportados 1.025.946,00 1.100.000,00 -74.054,00 

Outras Gastos e Encargos 5.072.926,00 850.000,00 4.222.926,00 

Gastos projetos investimento "Centro de 

Negocio" 

537.821,00 450.000,00 87.821,00 

Donativos 0,00 0,00 0,00 

Outras Gastos e Encargos 4.535.105,00 400.000,00 4.135.105,00 

Amortizações 3.582.784,00 3.200.000,00 382.784,00 

Provisões Exercício 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL DE GASTOS 46.041.503,00 57.113.504,00 -11.072.001,00 

RESULTADO LIQUIDO                      

40.614,0  

-1.477.504,00 1.518.118,00 
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Análise Financeira 2019–2018 [5.2] 

Rubrica 
Anual 

2019 2018  Variação  

RENDIMENTOS      

Rendimentos de Atividades Empresariais 10.155.305,00 3.058.585,00 7.096.72,00  

Missões 2.634.340,00 1.322.524,00 1.311.816,00 

Formações 2.926.112,00 1.479.626,00 1.446.486,00 

Eventos 314.803,00 231.435,00 83.368,00 

FEE Gestão de Projetos  258.150,00 0,00 258.150,00 

Arbitragem e Conciliação 979.000,00 25.000,00 954.000,00 

Outras Atividades 3.042.900,00 0,00 3.042.900,00 

        

Rendimentos de Atividades Correntes 28.405.637,00 28.388.076,00 17.561,00 

Quotas 10.209.500,00 10.021.025,00 188.475,00 

Licenciamento 18.027.000,00 18.329.000,00 (302.000,00) 

Outras Atividades 169.137,00 38.051,00 131.086,00 

       

Proveitos e ganhos financeiros 7.521.175,00 5.426.849,00           

2.094.326,00  Juros de depósito bancário 58.561,00 29.321,00 29.240,00 

Rendas Propriedade Investimento - "Centro Negocio" 6.340.401,00 5.273.469,00 1.066.932,00 

Outros Proveitos 1.122.213,00 124.059,00 998.154,00 

Rendimentos Extra.E.A 0,00 0,00 - 

TOTAL RENDIMENTOS 46.082.117,00 36.873.510,00 9.208.607,00 

       

GASTOS      

Gastos de Atividades Empresariais 6.737.957,00 3.472.110,00 3.265.847,00 

Missões  2.825.728,00 1.278.533,00 1.547.195,00 

Formações 1.977.067,00 1.514.613,00 462.454,00 

Antenas 0,00 0,00 - 

Quotas junto a organizações internacionais 0,00 0,00 - 

Organização de Eventos  964.162,00 678.964,00 285.198,00 

Arbitragem e Conciliação 971.000,00 0,00 971.000,00 

Outras não especificadas 0,00 0,00 - 

       

Gastos de Atividades Correntes      

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 8.449.777,00 8.400.623,00 7.810.283,00 

Água/Eletricidade 632.632,00 639.494,00 (6.862,00) 

Combustíveis 98.258,00 112.000,00 (13.742,00) 

Materiais/ Serviços de Manutenção/Conservação e 

Reparação 

520.346,00 462.137,00 58.209,00 

Materiais de Escritório 506.736,00 429.279,00 77.457,00 

Publicidade e Marketing 130.517,00 357.800,00 (227.283,00) 

Livro e documentação técnica 14.205,00 179.665,00 (165.460,00) 

Limpeza, Higiene e Conforto 429.570,00 429.305,00 265,00 

Gastos Vistoria 225.019,00 136.614,00 88.405,00 

Rendas e Aluguer 1.195.600,00 1.138.500,00 57.100,00 

Gastos de Representação 54.609,00 48.070,00 6.539,00 

Comunicação 1.050.543,00 986.419,00 64.124,00 

Seguros 198.406,00 212.461,00 (14.055,00) 

Vigilância e segurança 0,00 3.450,00 (3.450,00) 

Serviços informáticos 268.735,00 3.500,00 265.235,00 

Deslocações e Estadas 940.917,00 845.383,00 95.534,00 

Honorários/ Trabalhos Especializados 1.393.873,00 1.397.641,00 (3.768,00) 

Serviços bancários 212.183,00 228.522,00 (16.339,00) 

Apoios a Associados 283.186,00 357.335,00 (74.149,00) 

Outros Fornecimentos 294.442,00 433.048,00 (138.606,00) 

Gastos com Pessoal 21.172.113,00 17.706.258,00 3.465.855,00 

Ordenados e Salários 14.276.806,00 11.990.676,00 2.286.130,00 

Remunerações Adicionais 3.599.279,00 2.925.862,00 673.417,00 

Encargos Patronais 2.715.172,00 2.275.939,00 439.233,00 

Outras Gastos com pessoal 580.856,00 513.781,00 67.075,00 

Gastos Financeiras 1.025.946,00 1.001.584,00 24.362,00 

Juros Suportados 1.025.946,00 1.001.584,00 24.362,00 

Outras Gastos e Encargos 5.072.926,00 569.005,00 4.503.921,00 

Gastos projetos investimento "Centro de Negocio" 537.821,00 200.411,00 337.410,00 

Donativos 0,00 0,00 - 

Outras Gastos e Encargos 4.535.105,00 3.060.551,00 1.474.554,00 

Amortizações 3.582.784,00 3.017.296,00 565.488,00 

Provisões Exercício 0,00 0,00 - 

Gastos Extra. E.A  0,00 0,00 - 

TOTAL DE GASTOS 46.041.503,00 36.858.833,00 9.182.670,00 

RESULTADO LIQUIDO 40.614,00                 

40.614,0  

14.677.00                 

14.677,0  

25.937,00 
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Balanço 2019–2018 [5.3] 

 Notas 
31-12-2019 31-12-2018 

Valores Valores 

ATIVO      

      Ativo Não Corrente 1     

      Ativos Fixos Tangíveis b),c),d)     

             Terrenos e Recursos Naturais   590.257 590.257 

             Edifícios e Outras Construções  5.480.782 6.065.571 

             Equipamento de Transporte   0 0 

             Equipamento Administrativo   3.956.879 1.262.584 

             Outros Ativos Fixos Tangíveis  3.002.977 32.279 

      Total  13.030.895 7.950.691 

     Propriedades investimento a)     

             Edifícios e Outras Construções  21.269.914 23.117.410 

      Total  21.269.914 23.117.410 

      Ativos Intangíveis e)     

             Projetos de Desenvolvimento   0 0 

             Programas de Computador   0 0 

             Outros Ativos Intangíveis   0 0 

      Total  0 0 

      Outros Ativos Financeiros  f) 2.625.112 6.156.250 

      Total  2.625.112 

 

6.156.250 

      Investimentos em Curso  g) 2.078.157 

 

3.391.100 

      Total  2.078.157 3.391.100 

      Total do Ativo não Corrente  39.004.078 40.615.451 

      Ativo Corrente      

             Cliente 2 4.276.981 3.107.784 

             Outras Contas a Receber  3 265.063 226.183 

             Diferimentos  7 306.806 111.885 

             Caixa e Depósitos Bancários  8 13.174.361 15.944.700 

      Total do Ativo Corrente  18.023.211 19.390.552 

                    Total do Ativo  57.027.289 60.006.003 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO      

CAPITAL PRÓPRIO 12,13     

      Capital Próprio      

      Outras Reservas   39.287.626 39.287.626 

      Resultados Transitados  (2.759.941) (2.774.618) 

      Resultado Líquido do Período  40.614 14.677 

      Total do Capital Próprio (antes de Interesses 

Minoritários) 
 36.568.299 36.527.685 

                   Total do Capital Próprio  36.568.299 36.527.685 

PASSIVO      

     Passivo não Corrente       

     Financiamentos Obtidos  6 9.578.654 10.941.974 

      Total do Passivo não Corrente   9.578.654 10.941.974 

     Passivo Corrente       

     Fornecedores  4 742.728 1.897.845 

     Estado e Outros entes Públicos  5 518.620 504.355 

     Financiamentos Obtidos  6 2.019.630 2.675.940 

     Acionistas/Sócios   0 0 

     Outras Contas a Pagar  3 7.226.878 6.950.330 

     Pessoal 1i) 70.080 38.260 

     Diferimentos  7 302.400 469.614 

      Total do Passivo Corrente  10.880.336 12.536.344 

                 Total do Passivo   20.458.990 23.478.318 

     Total do Capital Próprio e do Passivo   57.027.289 60.006.003 

 

Demonstração de Resultados 2019-2018 [5.4] 
 

RÚBRICAS 
PERÍODO 

Notas 2019 2018 

Valores Valores 

     Rendimentos Atividades Empresariais   10.155.305,00 3.058.585,00 

     Rendimentos Atividades Correntes   28.405.637,00 28.388.076,00 

     Outros Rendimentos e Ganhos   7.521.175,00 5.426.849,00 

Resultado Operacional Bruto   46.082.117,00 36.873.510,00 

     Gastos Atividades Empresariais   6.737.957,00 3.472.110,00 

     Fornecimentos e Serviços Externos   8.449.777,00 8.400.623,00 

Valor Acrescentado Bruto   30.894.383,00 25.000.777,00 

     Gastos com o Pessoal   21.172.113,00 17.706.258,00 

     Outros Gastos e Perdas   6.098.872,00 

 

4.262.546,00 

     Resultados Antes de Depreciações, 

Amortizações, Perdas/Ganhos de Financiamento e 

  3.623.398,00 3.031.973,00 

     Gastos/Reversões de Depreciação e de 

Amortização 

  3.582.784,00 

 

3.017.296,00 

     Perdas/reversões por Imparidade de Ativos 

Depreciáveis/Amortizáveis 

  0,00 0,00 

     Resultado Operacional (Antes de 

Perdas/Ganhos de Financiamento e Impostos) 

  40.614,00 14.677,00 

  Resultado Antes de Impostos   40.614,00 14.677,00 

     Imposto Sobre Rendimento do Período   0,00 0,00 

     Resultado Líquido do Período   40.614,00 14.677,00 
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Anexo ao Balanço  

e Demonstração de Resultados [5.5] 

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), Boa Vista e São Nicolau  

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 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), Boa Vista e São Nicolau. 

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 

Estão registados como propriedade de investimento parte do edifício “Centro de 

Negócio” e o edifício de “Alto Miramar”. O Centro de Negócio é composto por 4 pisos, 

sendo: i) cave – sala de formação; ii) rés-do-chão; iii) 1º andar – sala de conferências; 

iv) 2º e 3º andar – arrendamento. 

A Sede da CCB foi transferido, em janeiro de 2018, para rés-do chão do “Centro de 

Negoóio”, centralizando o escritório e todos os serviços (formação e eventos) no 

mesmo espaço.  
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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 Barlavento, beneficiando tanto os associados como o 

público em geral.  

Os espaços disponíveis para arrendamento estão ocupados pelo Instituto Marítimo 

Portuário, tanto o espaço (2º e 3º andar) do Centro de Negócios da CCB, como o 

situado em Alto Miramar. A renda é mensal e o contrato tem validade de um ano, 

renovável automaticamente por igual período.  

Os gastos e rendimentos inerentes a exploração do referido edifício “Centro de 

Negoóio” foram contabilizados nas contas de rendimentos 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.  

Forma registados alguns Investimentos, em ativo fixo, destinados a nova delegação 

em São Nicolau nomeadamente: i) 1 impressora; ii) 2 secretarias; iii) 2 blocos de 

gavetas; iv) 2 cadeiras fixas; v) 2 cadeiras giratórias, vi) 6 cadeiras fixas para sala de 

reunião e vii) 1 computador.  

Foram adquiridas, 4 televisores para as delegações, no âmbito do Sistema de 

Videoconferência que contou com o financiamento de UGPE. 

Foi registado, ainda, como outros ativos fixos tangíveis a aquisição do “Sistema Solar 

Fotovoltaico” que estava em curso e 2018 (investimento em curso), instalado e entrou 

em funcionamento em abril de 2019. 

As despesas 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 Negoóio” e a viatura. 

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%, e outros ativos 

fixos tangíveis 5%. 

Foram registadas as amortizações acumuladas referentes as propriedades de 

investimento (Centro Negócio – 1/3) e ativo fixo tangível (Sede). 

d) Abates de ativos fixos 
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Em 2019, não se registou abates.  

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. No 

entanto e tendo em conta os resultados acumulados, negativo, do último balanço e 

demonstrações de resultado (2014) foi feita uma desvalorização, do investimento 

inicial, registada na conta 66 (perdas por redução de justo valor em contrapartida 

da conta 419 (perda por imparidade de investimento). 

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 1000,0 (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), realizável num prazo de 5 

(cinco) anos. Tendo em conta o andamento desse processo, foi constituído perda 

por imparidade no valor do capital realizado (300,0 contos) 

g) Investimentos em curso 

Os montantes incluídos na rubrica de investimentos em curso correspondem aos 

gastos inerentes a construções de quatro pavilhões na Zona Industrial “ZIL”.  

h) Especialização de exercícios  

Os rendimentos e ganhos são registados de acordo com o princípio da especialização 

de exercícios, ou seja, as transações são contabilisticamente reconhecidas à medida 

que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. 

Os rendimentos e ganhos são registados de acordo com o princípio da especialização 

de exercícios, ou seja, são contabilisticamente reconhecidos à medida que são 

gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.  

Não se provisionou o direito a férias do pessoal por não se aplicar a instituições sem fins 

lucrativas. 

i)   Responsabilidades assumidas com pessoal 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, subsídio de férias, 

subsídio de produtividade 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. 
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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 Cabo-verdiana 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 (INPS), seguro de acidente de trabalho (SOAT) 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.  

As alterações a nível de Recursos Humanos, em 2019, foram: 

− Admissão de um técnico, contrato semestral, na nova delegação, para 

desempenhar funções de técnico da delegação de São Nicolau; 

− Admissão de um administrativo, contrato semestral, para desempenhar funções 

de administrativo de Atendimento na delegação de São Nicolau; 

− Admissão de um administrativo, contrato semestral, para desempenhar funções 

de administrativo de Atendimento na delegação de Boa Vista;  

É de realçar, ainda, que durante o exercício de 2019 a CCB aceitou 7 jovens recém-

formados, em regime de estágio com o IEFP, contrato tripartidário com duração de 

três meses (renovável mediante justificação) em que a CCB contribuía com 50% do 

valor do estágio.  

2. CLIENTES 

Na conta de Clientes foram registados os movimentos com associados, pelo seu valor 

nominal, 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. 

3. OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 

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.  

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). 

4. FORNECEDORES 

As contas a pagar aos fornecedores são registadas pelo seu valor nominal, não 

vencem juros, são essencialmente equivalentes ao seu justo valor.    
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5. 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 com Finanças nem de com o Instituto Nacional de Providências 

Social.  

6. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Em 2019, não foi contraído empréstimos, contínua em curso os contraídos junto ao 

Banco Comercial do Atlântico e a amortização decorre como previsto, a saber:  

− Em novembro de 2018, no valor de 2.652,0 (dois mil, seiscentos e cinquenta e 

dois contos), para aquisição e instalação de um sistema solar fotovoltaico para 

o “Centro de Negoóio”. Amortizável em 05 anos à uma taxa de 6.8% e 

prestações mensais e consecutivas de 53,0 (cinquenta e três contos);  

− Em dezembro de 2017, no valor de 5.300,0 (cinco mil e trezentos contos), para 

remodelação do rés-do-chão para alojamento da nossa Sede, nas seguintes 

condições: amortizável em 07 anos à uma taxa de 6.85%, renda mensal de 79,0 

(setenta e nove contos); 

− Em maio de 2014, no valor de 9.313,0 (nove mil, trezentos e treze contos), para 

realização das obras de remodelação do Centro de Negócios, amortizável em 

10 anos à uma taxa de 10.5%, sendo a renda mensal de 124,0 (cento e vinte e 

quatro contos);  

7. DIFERIMENTOS 

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)”.  

8.  CAIXA E DEPÓSITO BANCÁRIO 

Em 31 de Dezembro de 2019 e 2018, apresentavam a seguinte decomposição: 

Descrição 2019 2018 Variação % 

1181 – Caixa  65.000,00 155.000,00 -90.000,00 
-

138,46% 

1211 – D.O. - BCA 2.916.033,00 7.242.400,00 
-

4.326.367,00 

-

148,36% 

1212 – D.O. - CECV 1.599.460,00 1.103.928,00 495.532,00 30,98% 

1213 – D.O. - BI 691.684,00 2.561.613,00 
-

1.869.929,00 

-

270,34% 

1214 – D.O. - BCN 1.018.810,00 1.484.671,00 -465.861,00 -45,73% 

1215– D.O. - BAI 1.945.707,00 1.468.152,00 477.555,00 24,54% 

1311 - D.P - BCA  318.777,00 318.777,00 0,00 0,00% 

1312 - D.P - CECV-Caixa Económica de Cabo 

Verde 
1.618.890,00 1.610.159,00 8.731,00 0,54% 

1313 - BI_BANCO INTERATLANTICO 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00% 

Total ………………………. 13.174.361,00 15.944.700,00 
-

2.770.339,00 
-21,03% 

9. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

A conta “caixa” não é movimentada, as pequenas despesas são realizadas através 

de fundo fixo tando na sede como nas delegações. Os recebimentos, dinheiro ou 

cheque, são depositados, na conta à ordem o mais tardar, no dia útil seguinte. A conta 
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de depósito à ordem inclui depósitos de curto prazo e são imediatamente realizáveis. 

Para efeitos de elaboração do mapa de demonstração dos “fluxos de caixa” foram 

considerados depósitos bancários e os pagamentos. Foi utilizado o método direto e, 

apresentou uma ligeira diminuição em relação ao ano transato: 

RUBRICAS Notas 

PERIODO 

2019 2018 

Valores Valores 

Método Direto  17.870.988,00    

Fluxos de caixa das atividades operacionais       

Recebimentos de clientes 2 6.839.640,00 6.589.440,00 

Pagamentos a fornecedores 4 -12.339.008,00 -12.899.672,00 

Pagamentos ao pessoal 1i) -20.915.463,00 -17.425.288,00 

Caixa gerada pelas operações  -26.414.831,00 -23.735.520,00 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o 

rendimento 
 0,00 0,00 

Outros recebimentos/pagamentos 3 17.870.988,00  24.273.614,00 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   -8.619.000,0 538.094,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:      

Ativos fixos tangíveis 1b) 679.091,00 297.250,00 

Ativos intangíveis  0,00 0,00 

Investimentos financeiros  0,00 0,00 

Outros ativos  3.093.500,00 0,00 

Recebimentos provenientes de:      

Ativos fixos tangíveis  5.171.657,00 0,00 

Ativos intangíveis  0,00 0,00 

Investimentos financeiros  0,00 0,00 

Outros ativos  0,00 0,00 

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)   8.893.648,00 297.250,00 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:      

Financiamentos obtidos  0,00 2.690.000,00 

Realizações de capital e de outros instrumentos de 

capital próprio 
6 

0,00 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:      

Financiamentos obtidos  -2.019.630,00 -1.461.676,00 

Juros e gastos similares 10 -1.025.946,00 -1.001.584,00 

Dividendos 10 0,00 0,00 

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)   -3.045.576,00 226.740,00 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)  -2.770.339,00 1.062.084,00 

Efeito das diferenças de câmbio      

Caixa e seus equivalentes no início do período  15.944.700,00 14.882.616,00 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  13.174.361,00 15.944.700,00 

10. 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) quotas junto a organizações 

internacionais; v) arbitragem e conciliação;   

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Missões empresariais 2.825.728,00 3.347.827,00 -522.099,00 -15,60% 

Formações profissionais 1.977.067,00 4.173.913,00 -2.196.846,00 -52,63% 

Antenas 0,00 150.000,00 -150.000,00 -100,00% 

Quotas junto a organizações 

internacionais 
0,00 600.000,00 -600.000,00 -100,00% 

Eventos públicos 964.162,00 4.347.826,00 -3.383.664,00 -77,82% 

Arbitragem e Conciliação 971.000,00 909.091,00 61.909,00 6,81% 

Outras não especificadas 0,00 434.783,00 -434.783,00 -100,00% 

Total……. 6.737.957,00 13.963.440,00 -7.225.483,00 -51,75% 
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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 Variações % 

Fornecimentos e Serviços de 

Terceiros 
8.449.777,00 9.768.476,00 -1.318.699,00 -13,50% 

Gastos com Pessoal 21.172.113,00 28.231.588,00 -7.059.475,00 -25,01% 

Gastos Financeiras 1.025.946,00 1.100.000,00 -74.054,00 -6,73% 

Outras Gastos e Encargos 5.072.926,00 850.000,00 4.222.926,00 496,81% 

Amortizações 3.582.784,00 3.200.000,00 382.784,00 11,96% 

Total…… 39.303.546,00 43.150.064,00 -3.846.518,00 -8,91% 

Os gastos inerentes a exploração do bem de investimento, a saber: i) eletricidade e 

água; ii) conservação e reparação; foram registados na conta de gastos de projetos 

investimento "Centro de Negócio". Os gastos com amortização do empréstimo para 

remodelação do edifício foram registados nas contas gastos financeiros “juros 

suportados”.  

Outros gastos financeiros são registo de movimentos referentes a “perdas por 

imparidade” derivada de créditos registados nos anos transatos e “perdas por redução 

do justo valor” referente ao investimento financeiro na SGZ, baseado nos prejuízos 

acumulados nos últimos anos, e no valor de realização do capital de Afroverde. 

Outros gastos exploração e financeiros             Real  Orçado   Variação % 

Juros Suportados 1.025.946,00 1.100.000,00 -74.054,00 -6,73% 

Gastos projetos investimento "Centro de 

Negocio" 
537.821,00 450.000,00 87.821,00 19,52% 

Gastos Extra. E.A  4.535.105,00 400.000,00 4.135.105,00 1033,78% 

Total…… 6.098.872,00 1.950.000,00 4.148.872,00 212,76% 

11. RENDIMENTOS, estão divididos em: 

- Rendimentos de atividades empresariais, que englobam os rendimentos de: i) 

missões empresariais; ii) formações profissionais; iii) eventos públicos; iv) Fee 

Gestão de Projetos; v) arbitragem e conciliação; Esses rendimentos são 

gerados de forma a suportar os respetivos gastos e gerar algum ganho.  

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Missões 2.634.340,00 3.850.000,00 -1.215.660,00 -31,58% 

Formações 2.926.112,00 4.800.000,00 -1.873.888,00 -39,04% 

Eventos 314.803,00 5.000.000,00 -4.685.197,00 -93,70% 

Fee Gestão de Projetos  258.150,00 5.258.000,00 -4.999.850,00 -95,09% 

Arbitragem e Conciliação 979.000,00 1.000.000,00 -21.000,00 -2,10% 

Outras Atividades 3.042.900,00 500.000,00 -2.542.900,00 -508,58% 

Total……. 10.155.305,00 20.408.000,00 -10.252.695,00 -50,24% 

 

- 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 10.209.500,00 11.000.000,00 -790.500,00 -7,19% 

Licenciamento 18.027.000,00 16.000.000,00 2.027.000,00 12,67% 

Outras Atividades 169.137,00 0.00 0,00 100,00% 

Total…… 28.405.637,00 27.000.000,00 1.236.500,00 105,48% 
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- 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 58.561,00 28.000,00 30.561,00 109,15% 

Rendas Prop. Investimento - "Centro Negócio" 6.340.401,00 5.100.000,00 1.240.401,00 24,32% 

Outros Proveitos 1.122.213,00 500.000,00 0,00 100,00% 

Total…… 7.521.175,00 5.628.000,00 1.270.962,00 233,47% 

12. CAPITAL PRÓRIO E RESULTADOS 

A conta de resultados engloba o resultado líquido do exercício e de exercícios anteriores.  

O resultado líquido deste período é positivo, cerca de 40,6 (quarenta contos). Esse 

resultado traduz uma ligeira melhoria em relação ao ano transato, ao orçamento e 

ao limite estipulado no plano de monitorização de processos do Sistema de Gestão 

de Qualidade que previam um desvio de 3% (negativo).  

13. MAPA DE VARIAÇÃO DE CAPITAL PRÓRIO RESULTADOS 

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 

2018                                                                             
1 

0,00 0,00 39.287.626,00   0,00 -2.774.618,00 14.677,00 

36.527.685,

00   

36.527.6

85,00 

 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 40.614,00 40.614,00 0,00 

40.614,0

0 

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 40.614,00 40.614,00 0,00 

40.614,0

0 

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 14.677,00 -14.677,00 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 14.677,00 -14.677,00 0,00 0,00 0,00 

POSIÇÕES NO FIM DO PÉRIODO 2018                                                        1+2+3+4 
0,00 0,00 39.287.626,00 0,00 0,00 -2.759.941,00 40.614,00 

36.568.299,

00 0,00 

36.568.2

99,00 
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Relatório Auditoria 2019 [5.6] 
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Relatório Conselho Fiscal 2019 [5.7] 
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Balancete 2019 [5.8] 

 
Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito 

(Acum.) 

Saldo 

(Acum.) 

11 CAIXA 155.000 90.000 65.000 

118 Fundo Fixo 155.000 90.000 65.000 

1181 Fundo Fixo Sede 50.000 0 50.000 

1182 Fundo Fixo Sal 65.000 65.000 0 

1183 Fundo Fixo Santo Antão 15.000 0 15.000 

1184 Fundo Fixo BOA VISTA 25.000 25.000 0 
 

Sub Total 155.000 90.000 65.000 
     

12 DEPÓSITOS À ORDEM 74.637.155 66.465.461 8.171.694 

121 Deposito Ordem - Bancos Nacionais 66.580.326 58.408.632 8.171.694 

1211 DO - BCA 41.291.595 38.375.562 2.916.033 

12111 DO - BCA C/ Nr. 64958282 41.267.731 38.362.698 2.905.033 

12112 DO - BCA C/ Nr. 68394216 11.000 0 11.000 

12113 BCA - EX_ACIAB 12.864 12.864 0 

1212 DO - CECV 13.470.257 11.870.797 1.599.460 

12121 DO - CECV C/ Nr. 3940551 11.241.078 10.179.890 1.061.188 

12122 DO - CECV C/ Nr. 62929781 2.229.179 1.690.907 538.272 

1213 DO - BI 6.878.351 6.186.667 691.684 

12131 DO - BI C/ Nr. 9997801 6.878.351 6.186.667 691.684 

1214 DO - BCN 2.425.671 1.406.861 1.018.810 

12141 DO - BCN C/ Nr. 556606 2.425.671 1.406.861 1.018.810 

12142 DO - BCN C/Nr.  0 0 0 

1215 DO - BAI 2.514.452 568.745 1.945.707 

12151 DO - BAI C/ NR.  2.514.452 568.745 1.945.707 

129 Transferência entre Bancos 8.056.829 8.056.829 0 

1291 Transfª Mesmo Banco 8.056.829 8.056.829 0 
 

Sub Total 74.637.155 66.465.461 8.171.694 
     

13 DEPÓSITOS A PRAZO 7.437.667 2.500.000 4.937.667 

131 Deposito a Prazo Bancos Nacionais 7.437.667 2.500.000 4.937.667 

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 1.618.890 0 1.618.890 

13121 CECV-Caixa Económica de Cabo Verde 881.845 0 881.845 

13122 CECV- Caixa Económica de Cabo Verde_quotas 737.045 0 737.045 

1313 Deposito a Prazo BI 5.500.000 2.500.000 3.000.000 

13131 BI_BANCO INTERATLANTICO 5.500.000 2.500.000 3.000.000 
 

Sub Total 7.437.667 2.500.000 4.937.667 
     

21 CLIENTES 11.116.621 6.839.640 4.276.981 

211 Clientes c/c 11.116.621 6.839.640 4.276.981 

2111 Clientes c/c em moeda Nacional 4.770.583 2.611.635 2.158.948 

211101 Associados São Vicente 3.831.308 1.783.360 2.047.948 

211101010 ALUCAR  20.000 20.000 0 

211101017 ARMANDO CUNHA, SA -  CABO VERDE 364.000 0 364.000 

211101022 BAIA MINDELO 49.000 49.000 0 

211101024 BANCO INTERATLÂNTICO, S.A 3.750 3.750 0 

211101028 BENTO, S.A 30.000 0 30.000 

211101047 CONSTRUÇÕES METÁLICAS DE CABO VERDE, LDA 113.475 113.475 0 

211101056 DESIGNDECOR, LDA 5.000 0 5.000 

211101063 ELECTRA NORTE 260.975 229.225 31.750 

211101068 EMPROFAC- SARL  2.500 2.500 0 

211101069 ENACOL- SARL 269.200 266.700 2.500 

211101070 ENAPOR, SA - PORTO GRANDE 360.737 166.340 194.397 

211101074 FAMA 5.500 0 5.500 

211101077 FIC -  ZONA FRANCA COMERCIAL DE CABO VERDE, S.A 468.673 40.000 428.673 

211101078 FILA'S CATERING, LDA 19.000 0 19.000 

211101089 FRESCOMAR, SARL 72.090 72.090 0 

211101090 FRESCURA DE BAIA- COMÉRCIO GERAL 1.500 0 1.500 

211101091 GARANTIA, COMPANHIA DE SEGUROS DA CABO 

VERDE, S.A 

2.500 0 2.500 
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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito 

(Acum.) 

Saldo 

(Acum.) 

211101106 JMP- ARQUITECTURA, URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, 

LDA 

45.700 26.700 19.000 

211101112 JOSÉ MANUEL LIMA MORENO 6.000 6.000 0 

211101121 M.J.LDA 10.000 10.000 0 

211101123 MATEC, S.A.R.L 7.500 7.500 0 

211101126 MINDELHOTEL 45.000 45.000 0 

211101129 MOAVE, SARL 122.500 122.500 0 

211101131 MUNDISERVIÇOS SUCURSAL DE CABO VERDE 95.075 88.000 7.075 

211101137 O.J.F.P, LDA 35.800 0 35.800 

211101157 PURÁGUA, LDA 32.500 0 32.500 

211101173 SEFI, SARL 26.700 26.700 0 

211101175 SGZ-SOCIEDADE GESTÃO DA Z.I.L. 836.353 0 836.353 

211101177 SITA, S.A 40.000 40.000 0 

211101178 SILMAC, SARL 9.900 0 9.900 

211101180 SINA- CONSTRUÇÕES, LDA 7.500 0 7.500 

211101184 SOCIEDADE CABOVERDIANA DE SABÕES, S.A 2.500 2.500 0 

211101189 SOSSIR, LDA 5.850 5.850 0 

211101190 STEEL, SARL 34.200 34.200 0 

211101194 TECNICIL 40.500 40.500 0 

211101197 TROPICTOUR, LDA 179.000 179.000 0 

211101199 URGIMED, LDA 19.000 19.000 0 

211101217 BAI - BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTO 137.800 137.800 0 

211101218 TECNICIL INDUSTRIA, SA 9.530 9.530 0 

211101232 DOUTVISION 15.000 0 15.000 

211101238 MARK LOGISTIC HOLDING, LDA. 5.000 5.000 0 

211101249 RESERMAR CV - RESERVAS ON LINE CV 5.000 5.000 0 

211101260 MUSSIM D´MANDOD 1.000 1.000 0 

211101266 MILLER CIA - CV - SOCIEDADE UNIPESSOAL, SA. 2.500 2.500 0 

211101272 ACIF, LDA 6.000 6.000 0 

211102 Associados - Sal 688.625 594.125 94.500 

211102005 AMÉRICO'S RESTAURANTE 18.000 18.000 0 

211102007 ASA-SA 210.000 210.000 0 

211102011 BIOLAB, LDA 75.000 75.000 0 

211102014 CABOCAN, LDA 25.000 25.000 0 

211102018 DB- CONTABILIDADE E SERVIÇOS EMPRESARIAIS, LDA 9.000 9.000 0 

211102021 FARMACIA IVETTE SANTOS, LDA 40.500 40.500 0 

211102022 FREITAS CATRING, LDA 12.000 12.000 0 

211102023 HOTEL MORABEZA 48.000 48.000 0 

211102024 INFORSAL, LDA 30.000 30.000 0 

211102035 MINI MERCADO "COSTA LIMA" 12.000 0 12.000 

211102037 PADARIA SABURA, LDA 18.000 0 18.000 

211102040 SAHAL- SAÚDE E QUALIDADE, LDA 4.500 4.500 0 

211102041 SALCRIOLO- COMERCIALIZAÇÃO SAL, SOC. UNIP., LDA 9.000 0 9.000 

211102055 SOCONTA 15.625 15.625 0 

211102056 DINAMICA COMERCIO GERAL 13.750 1.750 12.000 

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 

211102069 MAGIC DRINKS CABO VERDE, LDA 13.500 0 13.500 

211102070 SAMP ADVOGADOS, RL 3.000 3.000 0 

211102073 CABO VERDE HANDLING, S.A 100.000 100.000 0 

211102076 OCEANAO AZUL - SERVIÇOS E TURISMO, LDA 1.750 1.750 0 

211103 Associados - Santo Antão 34.450 29.950 4.500 

211103003 ÁGUAS DE PORTO NOVO, S.A 29.950 29.950 0 

211103020 LABOLISA- LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 4.500 0 4.500 

211105 Associados - Boa Vista 216.200 204.200 12.000 

211105002 EDEAL CONSULTORIA E SERVIÇO, LDA 81.700 81.700 0 

211105003 HOTEL DECAMERON CV, S.A 30.000 30.000 0 

211105009 KLS- COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA 12.000 0 12.000 

211105011 CASA RODRIGU - SOCIEDADE UNIP. LDA. 54.000 54.000 0 

211105012 ZIOM BUILDERS - SOC. UNIP. LDA. 9.000 9.000 0 

211105016 CFS - CONSTRUÇÕES FIGUEIREDO E SOARES, SA 27.000 27.000 0 

211105020 SDTIBM - SOC. DESENV.TURIST ILHAS BOA VISTA E MAIO 2.500 2.500 0 

211301 INSTITUIÇÕES 6.346.038 4.228.005 2.118.033 

211301002 DGCI-Direção Geral Contribuições e Impostos 64.848 0 64.848 

211301003 Forças Armadas De Cabo Verde 15.000 15.000 0 

211301005 PAICV 35.050 18.000 17.050 
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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito 

(Acum.) 

Saldo 

(Acum.) 

211301006 MPD 63.450 63.450 0 

211301008 CASA CIDADÃO 44.975 44.975 0 

211301009 MICE - MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO E ENERGIA 411.320 36.000 375.320 

211301011 PAENCE/OIT 18.000 0 18.000 

211301012 NOCMAR 956.000 0 956.000 

211301018 CAMARA MUNICIPAL SAL 50.000 50.000 0 

211301019 DGRM-DIREÇÃO GERAL RECURSOS MARINHOS 33.400 33.400 0 

211301021 PRIMAVERA - BISINESS SOFTWARE SOLUTINOS, SA 206.500 206.500 0 

211301022 PALÁCIO ASSEMBLEIA NACILONAL 13.500 13.500 0 

211301025 BANCO DE CABO VERDE 5.000 5.000 0 

211301028 MEM - MINISTERIO DE ECONOMONIA MARITIMO 140.000 140.000 0 

211301029 IMP - INSTITUTO MARITIMO PORTUARIO 4.009.841 3.334.841 675.000 

211301031 CÂMARA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE 

SOTAVE 

129.154 117.339 11.815 

211301032 Assembleia Municipal do Sal 150.000 150.000 0 
 

Sub Total 11.116.621 6.839.640 4.276.981 
     

22 FORNECEDORES 12.339.008 13.081.736 742.728 

221 Fornecedores c/c 12.339.008 13.081.736 742.728 

2211 Fornecedores c/c - Nacionais 12.339.008 13.081.736 742.728 

22110002 Fonseca & Santos, Lda 553.446 773.712 220.266 

22110003 Sefi, SARL 29.269 29.269 0 

22110004 Fly - Viagens e Turismo, Lda 1.557.098 1.557.098 0 

22110006 Tropictour 768.560 768.560 0 

22110008 Barcelo Oásis Porto Grande 876.700 876.700 0 

22110009 RTC 22.672 22.672 0 

22110010 Livraria Terra Nova 16.029 16.029 0 

22110011 Hotel Vista 17.160 28.600 11.440 

22110014 Bomba Enacol / Fonte Meio 115.829 125.829 10.000 

22110015 Protege 343.028 343.028 0 

22110016 ELECTRA NORTE 378.875 384.809 5.934 

22110017 CV Telecom 990.199 1.052.241 62.042 

22110019 EIC 200.683 200.683 0 

22110020 Incentea 383.811 383.811 0 

22110022 Tipografia SV 15.986 15.986 0 

22110023 DIGITAL ELECTRONICOS, LDA 12.680 12.680 0 

22110024 Gráfica da Praia, Lda 125.350 125.350 0 

22110026 Enapor, SA 339.811 341.042 1.231 

22110027 Enacol, SA 360.000 360.000 0 

22110029 Hotel Belorizonte 124.750 124.750 0 

22110032 CAMARA MUNICIPAL SAO VICENTE 329.897 329.897 0 

22110035 FINGER 172.500 172.500 0 

22110036 PALM 98.038 98.038 0 

22110038 INKTONER 17.418 20.060 2.642 

22110040 PASTELARIA ABC 39.800 39.800 0 

22110041 FILAS CATERING 29.250 29.250 0 

22110044 AGENCIA ALBINO DOS SANTOS 41.800 41.800 0 

22110045 CLIMAR, LDA 91.303 149.232 57.929 

22110046 MGF 37.500 37.500 0 

22110047 PEDRACIN 45.900 45.900 0 

22110050 TECNICIL INDUSTRIAL 246.873 252.003 5.130 

22110051 AGENCIA NACIONAL DE VIAGENS 85.790 85.790 0 

22110052 SAT - SOC. ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMANTOS, 

LDA. 

1.237.400 1.237.400 0 

22110053 SGZ - SOC. DE GESTÃO DA ZONA INDUSTRIAL DO 

LAZARETO, SA 

0 250.000 250.000 

22110055 EMICELA, LDA 1.415 97.630 96.215 

22110056 CÂMARA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS DE 

SOTAVENTO 

46.276 46.276 0 

22119999 FORNECEDORES DIVERSOS 2.585.912 2.605.811 19.899 
 

Sub Total 12.339.008 13.081.736 742.728 
     

23 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2.019.630 13.617.914 11.598.284 

231 Instituições de crédito e sociedades financeiras 2.019.630 13.617.914 11.598.284 

2311 Empréstimos bancários 2.019.630 13.617.914 11.598.284 

23111 Emprest. Bancários - Bancos Nacionais 2.019.630 13.617.914 11.598.284 

231111 Emp. Banc - BCA 2.019.630 13.617.914 11.598.284 

23111102 Empréstimos L/prazo - Hipotecários 2.019.630 13.617.914 11.598.284 
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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito 

(Acum.) 

Saldo 

(Acum.) 

2311110201 Empréstimos L/prazo - I 893.537 6.277.816 5.384.279 

2311110202 Empréstimos L/prazo - II 655.379 4.687.867 4.032.488 

2311110203 Empréstimos L/prazo - III 470.714 2.652.231 2.181.517 
 

Sub Total 2.019.630 13.617.914 11.598.284 
     

24 ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 5.915.321 6.433.941 518.620 

243 Retenção de impostos sobre rendimentos  1.762.481 1.964.393 201.912 

2431 Trabalho dependente 1.491.997 1.675.831 183.834 

2432 Trabalho independente 270.484 288.562 18.078 

24321 Residente 270.484 288.562 18.078 

248 Contribuições para a Segurança Social 4.152.840 4.469.548 316.708 

2481 Instituto Nacional Prev. Social 4.152.840 4.469.548 316.708 

248101 INPS - Prev. Social 4.152.840 4.469.548 316.708 
 

Sub Total 5.915.321 6.433.941 518.620 
     

26 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 7.241.932 14.203.747 6.961.815 

262 Devedores e credores por acréscimos  232.912 431.374 198.462 

2621 Devedores por acréscimos de rendimentos 32.352 15.781 16.571 

26212 Juros a Receber 32.352 15.781 16.571 

2622 Credores por acréscimos de gastos 200.560 415.593 215.033 

26229 Outros Acréscimos de Gastos 200.560 415.593 215.033 

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 239.625 239.625 0 

2672 Movimentos Credores a Regularizar 239.625 239.625 0 

2672999 Diversos a Regularizar 239.625 239.625 0 

268 Outros devedores e credores 5.796.188 11.346.273 5.550.085 

2683 Devedores p/Cauções Prestadas 0 100.000 100.000 

2684 Outros Devedores Diversos 4.185.996 3.454.236 731.760 

26841 Outros Devedores Nacionais 4.185.996 3.454.236 731.760 

26841603 Fatura Formação 262.175 206.575 55.600 

26841999 Devedores Diversos 3.923.821 3.247.661 676.160 

2685 Credores p/Cauções Recebidas 30.000 0 30.000 

2686 Operações c/ Licenciamento Comercial 445.650 937.750 492.100 

26864 Valor depositado a mais 166.000 191.500 25.500 

26866 Licenciamentos Por Identificar 279.650 746.250 466.600 

2687 Operações com Quotas  459.700 459.700 0 

2687003 Quotas e Joias Recebidas 407.200 407.200 0 

2687004 Quotas Por regularizar 52.500 52.500 0 

2689 Outros Credores Diversos 674.842 6.394.587 5.719.745 

26891 Outros Credores - Nacionais 674.842 6.394.587 5.719.745 

26891601 Fic - Feira Internacional de Cabo Verde 0 827.224 827.224 

26891998 Fornecedores Diversos 0 1.374.777 1.374.777 

26891999 Credores Diversos 674.842 4.192.586 3.517.744 

269 Perdas por imparidade acumuladas  973.207 1.486.475 513.268 

26901 Perdas Imparidade em Devedores Diversos 973.207 1.486.475 513.268 
 

Sub Total 7.241.932 14.203.747 6.961.815 
     

27 PESSOAL 17.518.968 17.589.048 70.080 

271 Remunerações a pagar  16.412.774 16.482.854 70.080 

2712 Ao pessoal 14.764.927 14.764.927 0 

2713 Aos Prestadores de Serviços 1.647.847 1.717.927 70.080 

272 Adiantamentos 1.106.194 1.106.194 0 

2722 Ao pessoal 1.085.794 1.085.794 0 

2722001 Adriano Cruz 999.670 999.670 0 

2722004 Larissa Lopes 76.124 76.124 0 

2722009 Anete Gabriel 10.000 10.000 0 

2723 Aos prestadores de serviços 20.400 20.400 0 

27232 Jose Bandeira Barro 20.400 20.400 0 
 

Sub Total 17.518.968 17.589.048 70.080 
     

28 DIFERIMENTOS 7.621.505 7.617.099 4.406 

281 Gastos a reconhecer 242.691 111.885 130.806 

2812 Prémios de Seguros Pagos Antecip. 231.432 100.626 130.806 

2819 Outros Gastos a Reconhecer 11.259 11.259 0 

282 Rendimentos a reconhecer 7.378.814 7.505.214 126.400 
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Saldo 
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2829 Outros Rendimentos a Reconhecer 7.378.814 7.505.214 126.400 

28291 FCC / Projetos Empresariais 12.864 12.864 0 

28294 Proempresa - Projeto de Incubadoras SV e SA 0 302.400 302.400 

28295 MINISTÉRIO FINANÇAS - CONTRATO_PROG 

DELEGAÇÃO COMPETENCIAS 

7.211.600 7.035.600 176.000 

28299 Outros rendimentos a reconhecer 154.350 154.350 0 
 

Sub Total 7.621.505 7.617.099 4.406 

     
     

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 7.875.000 2.777.532 5.097.468 

414 Investimentos noutras empresas 7.875.000 0 7.875.000 

4141 Participações de capital 7.875.000 0 7.875.000 

419 Perdas por imparidade acumuladas  0 2.777.532 2.777.532 

419001 Perdas por imparidade de investimento financeiro 0 2.777.532 2.777.532 
 

Sub Total 7.875.000 2.777.532 5.097.468 
     

42 PROPRIEDADES DEINVESTIMENTO 46.187.405 24.917.491 21.269.914 

422 Edifícios e outras construções 46.187.405 0 46.187.405 

4222 Edifício em Mindelo "CENTRO NEGOCIO" 27.850.734 0 27.850.734 

4223 Edifício "ALTO MIRAMAR" 18.336.671 0 18.336.671 

428 Depreciações acumuladas 0 24.917.491 24.917.491 

4282 Dep.Acum.Edificios e Outras Construções 0 18.166.767 18.166.767 

4283 Dep.Acum.Outras Propriedade de Investimento 0 6.750.724 6.750.724 
 

Sub Total 46.187.405 24.917.491 21.269.914 

43 ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 35.157.333 24.598.794 10.558.539 

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 14.619.714 0 14.619.714 

4321 Aquisição Edifícios  14.619.714 0 14.619.714 

432101 Aquisição Edifícios Sede 14.619.714 0 14.619.714 

434 Equipamento de transporte 3.600.000 0 3.600.000 

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 13.199.496 0 13.199.496 

4351 Aquisição Equipamento administrativo 13.199.496 0 13.199.496 

435101 Equipamento administrativo  10.942.344 0 10.942.344 

435102 Sala Multimédia 633.532 0 633.532 

435103 Sala Arbitragem 1.623.620 0 1.623.620 

437 Outros ativos fixos tangíveis 3.147.866 0 3.147.866 

4379 Outros Ativos Fixos Tangíveis 3.147.866 0 3.147.866 

438 Depreciações acumuladas 0 24.598.794 24.598.794 

4382 Dep. Acum. Edifícios e outras construções 0 9.138.932 9.138.932 

438201 Edifícios Sede 0 9.138.932 9.138.932 

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 0 11.714.973 11.714.973 

438501  Equipamento administrativo 0 11.714.973 11.714.973 

4387 Dep. Acum. Outros ativos fixos tangíveis 0 144.889 144.889 
 

Sub Total 35.157.333 24.598.794 10.558.539 
     

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 5.437.533 3.359.376 2.078.157 

452 Ativos fixos tangíveis em curso 3.359.376 3.359.376 0 

4523 Equipamento básico 3.093.500 3.093.500 0 

4525 Equipamento administrativo 265.876 265.876 0 

455 Propriedades de investimento  2.078.157 0 2.078.157 

4552 Edifícios e outras construções 2.078.157 0 2.078.157 
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455202 Pavilhões "ZIL" 2.078.157 0 2.078.157 
 

Sub Total 5.437.533 3.359.376 2.078.157 
     

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/ Investimento 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 2.789.295 29.354 2.759.941 

591 Resultados Transitados Acumulados (N/distribuídos) 2.774.618 14.677 2.759.941 

5912 Resul.Transit. Exercício Anteriores 2.774.618 14.677 2.759.941 

593 Resultado líquido do período 14.677 14.677 0 

5933 Resultado líquido-apuramento 14.677 14.677 0 
 

Sub Total 2.789.295 29.354 2.759.941 
     

61 DESPESAS PROJECTOS E ACTIVIDADES EMPRESARIAIS 6.756.557 18.600 6.737.957 

612 Despesas Atividades Empresariais 6.756.557 18.600 6.737.957 

6121 Despesas com Missões  2.825.728 0 2.825.728 

61211 Missões Empresariais 2.689.011 0 2.689.011 

61213 Missões Técnicas 136.717 0 136.717 

6122 Despesas de Feiras 265.454 0 265.454 

61221 Feiras Nacionais 262.694 0 262.694 

61222 Feiras Internacionais 2.760 0 2.760 

6124 Despesas com Eventos 713.108 14.400 698.708 

61241 Eventos Internos 330.526 0 330.526 

61242 Eventos Prestação Serviço 382.582 14.400 368.182 

6125 Despesas de Arbitragem 971.000 0 971.000 

6129 Despesas c/Outras Atividades 1.981.267 4.200 1.977.067 

61291 Formações 1.981.267 4.200 1.977.067 
 

Sub Total 6.756.557 18.600 6.737.957 
     

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 8.973.119 523.342 8.449.777 

6211 Água 266.509 0 266.509 

6212 Electricidade 366.123 0 366.123 

6213 Combustíveis e outros fluidos 98.258 0 98.258 

62131 Gasóleo 85.000 0 85.000 

62139 Outros Fluidos 13.258 0 13.258 

6214 Conservação e reparação 520.346 0 520.346 

6215 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 9.364 0 9.364 

6216 Material de escritório 506.736 0 506.736 

6217 Publicidade e propaganda 130.517 0 130.517 

6218 Livros e documentação técnica 191.105 176.900 14.205 

6219 Limpeza, higiene e conforto 432.757 3.187 429.570 

6220 Despesas com vistoria 225.019 0 225.019 

6221 Rendas e alugueres 1.195.600 0 1.195.600 

6222 Despesas de representação 54.609 0 54.609 

6224 Comunicação 1.050.543 0 1.050.543 

62241 Telefone fixo 186.961 0 186.961 

62242 Telefone Móvel 415.883 0 415.883 

62243 Internet 355.550 0 355.550 

62244 Portes de Correios 24.409 0 24.409 

62249 Outros Gastos Com comunicação 67.740 0 67.740 

6225 Seguros* 223.677 25.271 198.406 

6230 Serviços de informática 386.074 117.339 268.735 

6233 Deslocações e estadas 974.233 33.316 940.917 

6235 Honorários /Trabalhos Especializados 1.393.873 0 1.393.873 

6237 Serviços Bancários 379.512 167.329 212.183 

6296 Equipamentos de baixo valor 140.214 0 140.214 

6297 Apoio a associados/Artigos para oferta 283.186 0 283.186 

6298 Outros fornecimentos e serviços 144.864 0 144.864 
 

Sub Total 8.973.119 523.342 8.449.777 
     

63 GASTO COM O PESSOAL 21.172.113 0 21.172.113 

632 Remunerações do pessoal 17.876.085 0 17.876.085 

6321 Remunerações Base/Ordinárias 14.276.806 0 14.276.806 

63211 Rem. Base - Contrato Sem Termo 14.276.806 0 14.276.806 
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6322 Remunerações Adicionais/Extraordinárias 3.599.279 0 3.599.279 

63222 Rem Adic. - Subsídios Féria e Natal 2.215.633 0 2.215.633 

6322201 Rem Adic. - Subsídios Féria  1.238.408 0 1.238.408 

6322202 Rem Adic. - Subsídios Aval. Desemp/ Natal 977.225 0 977.225 

63225 Rem. Adic. Subsídio de Chefia 1.127.948 0 1.127.948 

6322501 Rem. Adic. Subsídio de Chefia (SG) 586.500 0 586.500 

6322502 Rem. Adic. Subsídio de Chefia (GABINETES) 541.448 0 541.448 

63226 Rem. Adic. Subsídio de Caixa 42.378 0 42.378 

63227 Rem. Adic. Subsídio de Limpeza 105.576 0 105.576 

63229 Outras Remunerações Adicionais 107.744 0 107.744 

634 Indemnizações Pagas ao Pessoal 71.058 0 71.058 

6341 Indemnizações Fim Contrato 27.816 0 27.816 

6342 Indemnizações - Férias não gozadas 43.242 0 43.242 

635 Encargos sobre remunerações 2.715.172 0 2.715.172 

6351 Encargos C/ a Segurança Social 2.715.172 0 2.715.172 

636 Seguros Acidentes Trabalho Doenças Profissionais 46.578 0 46.578 

6361 SOAT 42.479 0 42.479 

6369 Outros Seguros Obrigatórios 4.099 0 4.099 

637 Gastos de ação social 30.300 0 30.300 

6374 Transporte do Pessoal 30.300 0 30.300 

638 Outros gastos com o pessoal 432.920 0 432.920 

6381 OGP-Fardamento 111.320 0 111.320 

6383 Estagiários 321.600 0 321.600 
 

Sub Total 21.172.113 0 21.172.113 
     

64 GASTO DEDEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO 3.012.240 0 3.012.240 

642 Ativos fixos tangíveis 3.012.240 0 3.012.240 

6422 Edifícios e outras construções 2.432.285 0 2.432.285 

6429 Outros ativos fixos tangíveis 579.955 0 579.955 
 

Sub Total 3.012.240 0 3.012.240 
     

65 PERDAS POR IMPARIDADE 513.268 0 513.268 

651 Em dívidas a receber 513.268 0 513.268 

6512 Outros devedores 513.268 0 513.268 
 

Sub Total 513.268 0 513.268 
     

66 PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR 1.058.782 0 1.058.782 

662 Em investimentos financeiros 1.058.782 0 1.058.782 

662001 Investimentos financeiros 1.058.782 0 1.058.782 
 

Sub Total 1.058.782 0 1.058.782 
     

68 OUTROS GASTOS 1.294.777 266.257 1.028.520 

681 Impostos 109.265 0 109.265 

6811 Impostos diretos 73.035 0 73.035 

68112 Imposto único sobre património 44.593 0 44.593 

68113 Imposto de circulação automóvel 1.400 0 1.400 

68118 Outros impostos diretos 27.042 0 27.042 

6812 Impostos indiretos 36.230 0 36.230 

68123 Imposto de selo 36.230 0 36.230 

687 Gastos em investimentos não financeiros 804.078 266.257 537.821 

6874 Gastos em propriedades de investimento 804.078 266.257 537.821 

688 Outros Gastos Gerais 381.434 0 381.434 

6881 Correções relativas a períodos anteriores 381.434 0 381.434 
 

Sub Total 1.294.777 266.257 1.028.520 
     

69 PERDAS DEFINANCIAMENTO 1.025.946 0 1.025.946 

691 Juros suportados 1.025.946 0 1.025.946 

6911 Juros Normais de financiamentos obtidos 1.025.946 0 1.025.946 
 

Sub Total 1.025.946 0 1.025.946 
     

71 RECEITAS DE PROJETOS E ATIVIDADES EMPRESARIAIS 168.022 7.280.427 7.112.405 

712 Receitas de Atividades Empresariais 24.897 3.953.040 3.928.143 

7121 Receitas de Missões  0 2.634.340 2.634.340 

71211 Missões Empresariais 0 2.634.340 2.634.340 

7124 Receitas de Eventos 24.897 339.700 314.803 

71241 Eventos Internos 24.897 339.700 314.803 

7125 Receitas de Arbitragem 0 979.000 979.000 
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719 Receitas c/Outras Atividades 143.125 3.327.387 3.184.262 

7191 Formações 143.125 3.069.237 2.926.112 

7193 Fee Gestão de Projetos 0 258.150 258.150 
 

Sub Total 168.022 7.280.427 7.112.405 
     

72 RECEITAS DE ACTIVIDADES CORRENTES 337.742 28.743.379 28.405.637 

721 Joias e Quotas 257.500 10.467.000 10.209.500 

7211 Joias 1.000 28.000 27.000 

7212 Quotas 256.500 10.439.000 10.182.500 

722 Licenciamento comercial 80.242 18.107.242 18.027.000 

7221 Licenciamentos cobrados (90%) 35.000 8.192.000 8.157.000 

7222 Vistoria 45.242 9.915.242 9.870.000 

726 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS 0 79.000 79.000 

7264 VIDEO CONFERÊNCIA 0 79.000 79.000 

728 Outras receitas correntes 0 90.137 90.137 

7282 OUTRAS RECEITAS NÃO ESPECIFICADAS 0 90.137 90.137 
 

Sub Total 337.742 28.743.379 28.405.637 
     

78 OUTROS RENDIMENTOS 9.000 7.530.175 7.521.175 

786 Rendimentos nos restantes investimentos financeiro 0 58.561 58.561 

7862 Juros 0 58.561 58.561 

787 Rendimentos em investimentos não financeiros 9.000 6.349.401 6.340.401 

7873 Rendas e outros rendimentos em propriedades de inv 9.000 6.349.401 6.340.401 

788 Outros Rendimentos Gerais 0 1.122.213 1.122.213 

7881 Correções relativas a períodos anteriores 0 1.122.213 1.122.213 
 

Sub Total 9.000 7.530.175 7.521.175 
 

Total 289.148.837 289.148.837 0 

Comércio Externo  

por Zonas Económicas [5.9] 

Pretende-se analisar neste capítulo 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)  

 
Exportação por Zona Económica em Cabo Verde, 2018-2019, em milhares de Contos 

 

1.1.3 Exportações por Zonas Económicas, principais clientes e bens  

No ano de 2019, as exportações de Cabo Verde totalizaram 6.071 mil contos, 

correspondendo a um decréscimo de (14,0%) face ao ano anterior (-989 mil contos).  
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No período em apreço, a Europa continua sendo o principal cliente de Cabo Verde, 

absorvendo cerca de 96,4%, do total das exportações Cabo-verdianas. As 

exportações de Cabo Verde para os outros continentes, foram de montantes pouco 

expressivos 

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 ano 2019, 77,5% do total das 

exportações. Portugal ocupa o segundo lugar na estrutura das exportações, com 

18,0%, tendo aumentado 1,4 p.p., em relação ao ano de 2018, conforme ilustra o 

gráfico 1 

 

Entre os produtos mais exportados por Cabo Verde, em 2019 (Gráfico 2), os 

Preparados e conservas de peixes ocupam o primeiro lugar, representando 60,7%, os 

Peixes, crustáceos e moluscos, se posicionam em segundo lugar com (16,2%) do total 

e, os Vestuários ocupam o terceiro lugar, com um peso de (10,6%). Estes três produtos 

representaram, no período em análise, 87,6%, do total das exportações de Cabo 

Verde. 

 

Importações por Zonas Económicas, principais fornecedores e bens. 

As importações de Cabo Verde no período em análise, registaram acréscimo de 

2,7%, face ao ano anterior.  

O continente europeu, continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com 

79,6%, do montante total, seguido de Ásia/Oceânia (10,1%), América (6,2%), Resto do 

Mundo (2,1%) e a África (2,0%). 

Portugal lidera entre os fornecedores de Cabo Verde, com 42,0% do total, (1,4 p. p., 

a mais em relação ao ano anterior), seguido dos Países Baixos, com 12,5% e a 

Espanha (evoluiu negativamente, 22,4%) com 10,5%, do total das importações. 
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Constata-se que, dos fornecedores destacados no gráfico 3, a China (5,4%), a França 

(2,2%), os Estados Unidos (1,8%) e a Federação da Rússia (0,2%) registaram reduções 

no montante das suas exportações para Cabo Verde, no ano de 2019, em 

comparação com o ano transato.  

Gráfico 3 - Estruturas das importações de Cabo Verde por principais fornecedores, 2018 – 2019, 
em 
% 

 

Os dez principais produtos importados (Gráfico 4) atingiram 55,5% do montante total 

das 

importações do país (contra os 55,4% alcançados por esses mesmos produtos no ano 

de 2018).  

Analisando a evolução no período em apreço, constata-se que, dos produtos 

destacados no Gráfico 4, com exceção de reatores e caldeiras (-0,9%), máquinas e 

motores (-11,5%) e plásticos e suas obras (-2,0%), todos evoluíram positivamente 

quando comparado com o mesmo período do ano anterior. 

Gráfico 4 - Peso dos 10 principais produtos importados em Cabo Verde, 2018 – 2019, em % 

 

1.1.4 Importações por Grandes Categorias de Bens 

A análise das importações por grandes categorias de bens, mostra que no ano de 

2019, os Bens de Consumo continuam sendo a principal categoria económica de 

bens importados por Cabo Verde, com 47,6% do total das importações. Os 

combustíveis (com um peso de 11,8%) teve uma evolução positiva, de 1,1% face ao 

ano de 2018.  

Os Bens intermédios (-0,7%) e bens de Capital (-10,7%) evoluíram negativamente, em 

relação ao ano de 2018. 
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O gráfico 5 evidencia o peso de cada uma das categorias de bens no total das 

importações, no período em análise. 

Gráfico 5 - Estrutura das Importações por Grandes Categorias de Bens, 2018 – 2019, em % 

 

1.1.5 Licenças emitidas na região de Barlavento em 2019 

 

Ilhas 

Importação  Exportação  
Sub total Renovação Novas Renovação Novas 

São Vicente 163 20 12 3 175 

Santo Antão 26 7 5 4 31 

S. Nicolau 8 5 0 0 8 

Sal 116 16 3 0 119 

Boa Vista 31 4 0 0 31 

Total 344 52 20 7 364 

Legislação  

publicada em 2019 [5.10] 

Durante o ano 2019 a CCB analisou e disseminou o pacote de legislação considerada 

relevante para a economia e atividade empresarial. Parte dela foi objeto de 

pareceres técnicos emitidos pela instituição.  

Janeiro 

Resolução 1/19 - I Série do Boletim Oficial nº 2 de 9 de janeiro de 2019, aprova as 

Grandes Opções do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo 

para 2018-2030; 

Decreto-lei 1/19 - I Série do Boletim Oficial nº 3 de 10 de janeiro de 2019, aprova 1ª 

Alteração do Dec. Lei nº39/2018, de 20 junho, que cria a Taxa de Segurança Marítima. 

Resolução 3/19 - I Série do Boletim Oficial nº 3 de 10 de janeiro de 2019, aprova o II 

Plano de Ação e Inclusão Social dos Emigrantes. 

Decreto-lei 3/19 - I Série do Boletim Oficial nº 3 de 10 de janeiro de 2019, procede a 

criação da Entidade Reguladora Independente de Saúde (ERIS) 
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Decreto-lei 5/19 - I Série do Boletim Oficial nº 4 de 11 de janeiro de 2019, define os 

Procedimentos à Execução do Orçamento do Estado para o Ano Económico de 2019 

Lei 45/IX/19 - I Série do Boletim Oficial nº 5 de 14 de janeiro de 2019, regula a 

Constituição, Organização, Funcionamento e Atribuição das Entidades Gestão 

Coletiva de Direito de Autor e Direitos Conexos 

Retificação 104/19 - I Série do Boletim Oficial nº 6 de 15 de janeiro de 2019, retifica o 

Dec. Lei nº 5/19, que define os Procedimentos à Execução do Orçamento do Estado 

p/Ano Económico de 2019. 

Retificação 9/19 - I Série do Boletim Oficial nº 8 de 24 de janeiro de 2019, retifica o 

Dec. Lei nº 3/19, que cria a Entidade Reguladora Independente de Saúde (ERIS) e 

aprova os seus Estatutos 

Resolução 7/19 - I Série do Boletim Oficial nº 25 de 25 de janeiro de 2019, regula a 

Estrutura Institucional de Suporte à Organização, em Cabo Verde, do IIº Fórum 

Africano de Saúde 

Resolução 8/19 - I Série do Boletim Oficial nº 25 de 25 de janeiro de 2019, cria a 

Instância Nacional de Coordenação de Cabo Verde (INC-CV) e define as suas 

Atribuições, Estruturas e Funcionamentos. 

Fevereiro 

Resolução 12/19 - I Série do Boletim Oficial nº12 de 1 de fevereiro de 2019, autoriza a 

Direção-Geral dos Tesouros a conceder aval (698.000.000$00) à IFH para Garantia de 

Emissões Obrigacionistas 

Deliberação 1/CA/19 - II Série do Boletim Oficial nº18 de 7 de fevereiro de 2019, regula 

a Tarifa dos Serviços de Água e Saneamento de Águas e Resíduos. 

Deliberação 1/CA/19 - II Série do Boletim Oficial nº18 de 7 de fevereiro de 2019, regula 

as Relações Comerciais dos Serviços de Água e Saneamento de Águas e Resíduos. 

Resolução 15/19 - I Série do Boletim Oficial nº 14 de 8 de fevereiro de 2019, procede 

a criação de Gabinete de Operações do CIN 

Resolução 16/19 - I Série do Boletim Oficial nº 14 de 8 de fevereiro de 2019, aprova a 

Estratégia Nacional de Desenvolvimento da Estatística para o Período de 2017-2021. 

Despacho Conjunto 11/19 - II Série do Boletim Oficial nº 20 de 11 de fevereiro de 2019, 

requer o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a favor do Estabelecimento 

“Robinson Club Cabo Verde”. 

Despacho Conjunto 12/19 - II Série do Boletim Oficial nº 12 de 12 de fevereiro de 2019, 

requer o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a favor do Estabelecimento 

“Atlantis Beach Club” 

Despacho Conjunto 13/19 - II Série do Boletim Oficial nº 12 de 12 de fevereiro de 2019, 

requer o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a favor do Estabelecimento 

“Aparthotel Claris”. 

Retificação 18/19 - I Serie do Boletim Oficial nº 15 de 13 de fevereiro de 2019, procede 

e Retificação da Resolução nº15/2019, que cria o Gabinete das Operações de 

Centro Internacional de Negócios. 

Resolução 105/19 - I Serie do Boletim Oficial nº 16 de 14 de fevereiro de 2019, aprova 

para Ratificação, o Acordo entre os Governos de CV e Emirados Árabe sobre Serviços 

Aéreos entre e para além dos respetivos Territórios. 
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Resolução 106/19 - I Serie do Boletim Oficial nº 16 de 14 de fevereiro de 2019, aprova 

p/Ratificação, a Governança entre CV e Reino Espanha p/evitar a Dupla Tributação 

e Evasão Fiscal em Matéria de Imposto s/Rendimento 

Decreto-lei 7/19 - I Serie do Boletim Oficial nº17 de 18 de fevereiro de 2019, procede 

a criação de Infraestruturas de Cabo Verde (ICV) Sociedade de Capitais 

exclusivamente Públicos. 

Lei 49/IX/19 - I Serie do Boletim Oficial nº 22 de 27 de fevereiro de 2019, altera a Pauta 

Aduaneira. 

Resolução 18/19 - I Serie do Boletim Oficial nº23 de 28 de fevereiro de 2019, define 

condições finais e concretas de venda de ações representativa de até 51% do 

capital social dos TACV ao parceiro estratégico identificado. 

Resolução 19/19 - I Serie do Boletim Oficial nº23 de 28 de fevereiro de 2019, autoriza e 

aprova a transferência de até 51% das ações dos TACV ao parceiro estratégico 

identificado, a Loftleidir Cabo Verde. 

Março 

Decreto 2/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº25 de 7 de março de 2019, 

autoriza Acordo de Empréstimo entre o GCV e o BAD, relativo ao Financiamento de 

17.870.000 Euros do Projeto Extensão e Modernização do Porto Inglês 

Despacho Conjunto 16/19, publicada na II Série do Boletim Oficial nº 37 de 13 de 

março de 2019, aprova o Estatuto de Utilidade Turística de Remodelação a favor do 

Estabelecimento “Hotel Porto Grande”. 

Aviso 2/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº38 de 14 de março de 2019, 

procede a definição de política de remunerações das Instituições Financeiras. 

Aviso 4/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº38 de 14 de março de 2019, 

procede a alteração do Aviso nº4/2014, de 17 de outubro relativo aos Membros da 

Administração e Fiscalização das Instituições Financeiras. 

Resolução 109/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº30 de 15 de março de 

2019, aprova, para Adesão de CV, a Decisão do Conselho da Organização de 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). 

Resolução 109/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº30 de 15 de março de 

2019, aprova, para Retificação, Convenção p/Evitar e Prevenir Dupla Tributação e 

Evasão Fiscal em Matéria de Importação S/Rendimento entre CV e Senegal. 

Lei 50/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº34 de 25 de março de 2019, 

concede ao GOV.CV a autorização Legislativa p/Proceder à Aprovação de Novo 

Código Comercial e do Código das Sociedades Comerciais. 

portaria conjunta 8/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº34 de 25 de março 

de 2019, aprova o regulamento Tarifário da Enapor 

Portaria 9/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº34 de 25 de março de 2019, 

altera a Portaria nº62/2010, de 27 de dezembro, que Regula de Crédito de 

Bonificação à Habitação. 

Abril 

Despacho 39/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº49 de 3 de abril de 2019, 

cria a Estrutura de Missão do Gabinete de Operacionalização do Centro 

Internacional de Negócios de Cabo Verde. 

Aviso 5/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 50 de 4 de abril de 2019, regula 

a Tarifa de Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel. 
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Portaria 13/19, publicada na I Serie do Boletim Oficial nº43 de 15 de abril de 2019, 

regula o Disposto nº1, do Artigo 8º do Dec. Lei 26/2010, de 2 de agosto, que 

Estabelece os Planos de Poupança: PPE, PPR e PPE/R 

Despacho 12/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº44 de 18 de abril de 2019, 

autoriza a Despesa (25.000.000.00) para Desenvolvimento do Software Modelo 

Standard Audit File For Tax (SAT-T) da OCDE. 

Maio 

Decreto 3/19, publicado na I Série do B. O. nº49 de 8 de maio 2019, aprova o Acordo 

de Financiamento (7,3 Milhões de Direito Especial de Saque) entre República de 

Cabo Verde e Associação Internacional para Desenvolvimento. 

Resolução 53/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº49 de 8 de maio de 2019, 

Fixa o Estatuto Remuneratório, em Todas Componentes dos Membros do Conselho 

de Administração da Autoridade Reguladora de Aquisição Pública 

Despacho Conjunto 20/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 66 de 8 de maio 

de 2019, atribui o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a Favor do 

Empreendimento “Restaurante Água Beach”. 

Despacho Conjunto 21/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 66 de 8 de maio 

de 2019, atribui o Estatuto de Utilidade Turística de remodelação a Favor do 

Empreendimento “Hotel Baia Mindelo”. 

Despacho Conjunto 22/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 66 de 8 de maio 

de 2019, atribui o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a Favor do 

Empreendimento “Aparthotel Vila Monte”. 

Despacho Conjunto 23/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 66 de 8 de maio 

de 2019, atribui o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a Favor do 

Empreendimento “Monte & Mar Alojamentos”. 

Despacho Conjunto 24/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº 66 de 8 de maio 

de 2019, atribui o Estatuto de Utilidade Turística de Instalação a Favor do 

Empreendimento “Hotel White”. 

Resolução 56/C/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 50 de 09 de maio de 

2019, autoriza o Ministro das Finanças à Alienação de 100.000 Ações Detidas pelo 

Estado e Representativas de 10% do Capital dos TACV, SA. 

Resolução 59/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 50 de 09 de maio de 2019, 

aprova a Minuta de Convenção de Estabelecimento entre o Estado de Cabo Verde 

e a Sociedade Frescomar, S.A. 

Resolução 119/IX/19, publicada na I Serie do B. O. nº51 de 10 de maio de 2019, aprova 

para Adesão a Carta do Grupo Egmont de Utilidade de Informação Financeira, 

Adotada na África Sul, e Consequentemente a Adesão de CV ao Grupo. 

Decreto - Lei 20/19, publicado na I Série do B. O. nº52 de 13 de Maio 2019, transforma 

o Instituto de Estradas em Entidade Pública Empresarial, Designada de Estradas de 

Cabo Verde, e extingue o Fundo Autónomo Manutenção Rodoviária. 

Resolução 122/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº54 de 15 de maio de 

2019, aprova para Adesão, o Protocolo para Eliminar o Comércio Ilícito de Produtos 

de Tabacos. 

Resolução 60/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº55 de 20 de maio de 2019, 

aprova Minuta de Contrato de Concessão Administrativa para Exercício de Atividade 

Económica de Comercialização de Derivados de Petróleo 
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Portaria conjunta 17/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº56 de 23 de maio de 

2019, aprova o Quadro de Transição dos Funcionários e Agentes da AMP-Agência 

Marítima e Portuária para IMP-Instituto Marítimo e Portuário 

Junho 

Decreto - Lei 24/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº60 de 4 de Junho de 

2019, procede à 1ª Alteração do Dec. Lei nº37/2010 de 27-Set, que regula Condições 

de Acesso Crédito Habitação, Regime Geral, Bonificado e Jovem Bonificado. 

Decreto regulamentar 5/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº60 de 4 de junho 

de 2019, aprova os Estatutos dos Centros de Emprego e Formação Profissional. 

Resolução 82/19, publicada na I Série, B. O. nº71 de 28 junho 2019, procede à 1ª 

alteração da Resolução nº56/16 de 19 junho Sobre Remuneração Gestores Públicos 

e Membros C.A. Entidades Reguladoras. 

Julho 

Lei 55/IX/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº72 de 1 de julho de 2019, 

estabelece as Bases do Orçamento Estado, Definindo Princípios e Regras que 

Regulam sua Formulação, Programação, Aprovação e Execução. 

Despacho 2/19, publicado na II Série do Boletim Oficial nº79 de 2 de julho de 2019, 

constitui a Equipa de Trabalho, no Âmbito do Programa da Reforma de Gestão das 

Finanças Públicas. 

Resolução 90/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº74 de 9 de julho de 2019, 

cria o Grupo Intersectorial Para Implementação da Entidade Para Serviços Integrados 

à Imigração. 

Decreto-lei 31/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 75 de 11 de julho de 2019, 

aprova o Código da Rede Elétrica de Cabo Verde. 

Resolução 130/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº76 de 15 de julho de 

2019, aprova Para Ratificação, a Convenção nº102, da Organização Internacional 

de Trabalho (OIT), Relativa à Norma Mínima de Segurança Social. 

Aviso 6/19, publicado no II Série do Boletim Oficial nº 104 de 18 de julho de 2019, 

regulamenta o processo de autorizações das instituições de pagamento e das 

instituições moeda eletrónicas. 

Decreto-legislativo 1/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 80 de 23 de julho 

de 2019, aprova o Código Comercial. 

Decreto-legislativo 2/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 80 de 23 de julho 

de 2019, aprova o Código das Sociedades Comerciais. 

Decreto-lei 37/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 81 de 25 de julho de 2019, 

cria o Instituto de Turismo de Cabo Verde e Aprova os Seus Respetivos Estatutos. 

Lei 58/IX/19, publicada na I Serie do Boletim Oficial nº82 de 29 de julho de 2019, 

procede à 1ª alteração da Lei nº104/IX/16 de 06 janeiro que estabelece os princípios 

e regras aplicáveis ao setor público empresarial. 

Lei 59/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº82 de 29 de julho de 2019, 

procede à 1ª Alteração da Lei nº88/IX/11 de 14 fevereiro que define a organização, 

a competência e o funcionamento dos Tribunais Judiciais. 

Lei 60/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº82 de 29 de julho de 2019, 

extingue o International Support For Cabo Verde Stabilization Trust Fund, Criado pela 

Lei nº69/V/98 de 17 agosto. 
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Lei 61/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº82 de 29 de julho de 2019, cria 

o Fundo Soberano de Emergência (Fundo de Emergência) e extingue o Fundo 

Especial de Estabilização e Desenvolvimento. 

Decreto 05/19, publicado na I Série do B. O. nº82 de 29 julho 2019, aprova Acordo 

Empréstimo Celebrado entre Cabo Verde e BIRD, para Financiamento da Política de 

Desenvolvimento da Gestão de Riscos de Desastre em Cabo Verde. 

Decreto 06/19, publicado na I Série do B. O. nº82 de 29 de julho de 2019, aprova 

Contrato Financiamento entre Cabo Verde e AID visando a Primeira Reforma 

Empresas Públicas e Financiamento da Elaboração Política Gestão Fiscal. 

Decreto 07/19, publicado na I Série do B. O. nº82 de 29 de julho de 2019, aprova 

Contrato Financiamento entre Cabo Verde e AID, para Financiamento da Política de 

Desenvolvimento de Gestão de Riscos de Desastre em Cabo Verde. 

Agosto 

Despacho Conjunto 35/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº108 de 1 de 

agosto de 2019, atribui o estatuto de utilidade turística de instalação a favor do 

empreendimento “Oásis Atlântico Tarrafal Ecoresort”. 

Despacho Conjunto 36/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº108 de 1 de 

agosto de 2019, atribui o estatuto de utilidade turística de instalação a favor do 

estabelecimento similar/restauração “ORLA”. 

Lei 62/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº86 de 6 de agosto de 2019, 

procede à 1ª alteração da Lei nº 85/VIII/15, que regula a organização, composição, 

competências e funcionamento de serviços do Ministério Publico. Lei 63/IX/19, 

publicada na I Série do Boletim Oficial nº86 de 6 de agosto de 2019, procede à 1ª 

alteração da Lei nº 84/VIII/15, que regula a organização, composição, competências 

e funcionamento de serviços da Inspeção Judicial. 

Despacho Conjunto 37/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº110 de 7 de 

agosto de 2019, atribui o estatuto de utilidade turística de instalação a favor do 

estabelecimento “Hotel Riu Palace”. 

Despacho Conjunto 38/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº111 de 8 de 

agosto 2019, designa o fiscal único do Instituto de Prevenção e Investigação 

Acidentes Aeronáuticos e Marítimos (IPIAAM). 

Lei 65/IX/19, publicada na I Série do Boletim Oficial nº 89 de 14 de agosto de 2019, 

cria o fundo soberano de garantia e investimento privado, denominado Cabo Verde 

Private Guarantee Fund Overeing Wealth Fund. 

Setembro 

Despacho Conjunto 41/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº110 de 7 de 

setembro de 2019, atribui o estatuto de utilidade turística de instalação a favor “Hotel 

Riu Ponta de Sinó”. 

Decreto - Lei 39/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº98 de 2 setembro 2019, 

procede 1ª alteração do Dec. Lei nº23/2014, que aprova regulamento do código 

aduaneiro. 

Resolução 114/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº96 de 13 de setembro 

de 2019, autoriza a Direção Geral de Tesouro a conceder um aval a Cabo Verde 

Inter-ilhas, para garantia do empréstimo bancário. 

Decreto-lei 40/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de setembro de 

2019, procede a criação do Instituto Mar, I.P., designado de IMAR e aprovação dos 

seus respetivos estatutos. 
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Decreto-lei 44/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de setembro de 

2019, procede a primeira alteração do Dec. Lei nº70/2015, de 31 de dezembro, que 

regula o seguro obrigatório marítimo. 

Decreto-lei 45/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de setembro de 

2019, aprova o regime de fundo de garantia automóvel. 

Decreto regulamentar 8/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 99 de 24 de 

setembro de 2019, aprova os estatutos do fundo autónomo das pescas. 

Outubro 

Portaria 34/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº102 de 3 de outubro de 

2019, fixa e aprova modelo da ficha de comunicação dos serviços de saúde à 

entidade patronal ou empregadora sobre aptidão do funcionário ou trabalhador. 

Retificação 123/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº103 de 11 de outubro 

de 2019, retifica a publicação feita de forma de inexata no B.O nº 72, I Série,1 

junho/19, a Lei nº 55/IX/19, que estabelece as bases do Orçamento do Estado. 

Resolução 123/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº103 de 11 de outubro 

de 2019, autoriza a transferência de verbas entre projetos da Administração Central 

a financiar pelo fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo. 

Decreto 8/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº105 de 15 de outubro de 

2019, aprova o regulamento C/REG.06/12 da CEDEAO sobre as condições de acesso 

às estações de cabo de fibra ótica submarinos. 

Decreto - Lei 36/2019, publicado na I Série do B.O nº107 de 22 Outubro de 2019, define 

as normas e os procedimentos relacionados com a gestão do sistema de 

pagamentos e recebimentos de organismo que gerem recursos do Estado. 

Resolução 132/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº107 de 22 de outubro 

de 2019, procede a 2ª alteração da Resolução nº107/2019, de 25 de setembro, que 

aprova diretivas de investimento turísticos (DIT) para período 2017-2021. 

Decreto-lei 47/19, publicado na I Série do Boletim Oficial nº 109 de 28 de outubro de 

2019, aprova os estatutos da Agência de Aviação Civil (AAC). 

Decreto 9/19, publicado na I Série do B.O. nº 109 de 28 de outubro de 2019, aprova 

protocolo de aplicação do acordo de parceria no domínio da pesca entre a 

República de CV e a Comunidade Europeia, e respetivo anexo e apêndices. 

Novembro 

Resolução 139/IX/2019, publicada na I Série do B.O nº115 de 18 de novembro de 2019, 

aprova, para ratificação, acordo entre Governo da República de Cabo Verde e o 

Governo da Federação Rússia, sobre isenção recíproca de vistos. 

Despacho 100/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº164 de 21 de novembro 

de 2019, nomeia o fiscal único de Centro de Energias Renováveis e Manutenção 

Industrial, Entidade Pública Empresarial- CERMI, E.P.E. 

Despacho Conjunto 59/2019, publicado na II Série do Boletim Oficial nº165 de 22 de 

novembro de 2019, atribui o estatuto de utilidade turística de instalação a favor de 

“Four Points by Sheraton”. 

Resolução 141/2019, publicada na I Série do B.O nº118 de 28 de novembro de 2019, 

aprova p/ratificação, acordo entre o Governo de Cabo Verde e o Governo de 

Argentina, sobre supressão de vistos para titulares de passaportes diplomáticos e de 

serviço. 
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Decreto-lei 50/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº118 de 28 de novembro 

de 2019, aprova o regime jurídico das custas do Tribunal de Contas. 

Aviso 5/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº118 de 28 de novembro de 

2019, aprova o protocolo para eliminação de comércio ilícito de produtos do tabaco. 

Dezembro 

Portaria 43/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº120 de 3 dezembro 2019, 

aprova a minuta do contrato de compra e venda de energia elétrica aos clientes 

micro produtores. 

Decreto-lei 51/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº121 de 5 de dezembro 

de 2019, define o regime sancionatório aplicável ao desenvolvimento das atividades 

de financiamento colaborativo. 

Decreto-lei 52/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº121 de 5 de dezembro 

de 2019, estabelece as bases da concessão de serviço público aeroportuário. 

Decreto-lei 53/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº121 de 5 de dezembro 

de 2019, procede à criação da Universidade Técnica do Atlântico (UTA) e aprova os 

respetivos estatutos. 

Portaria 44/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº122 de 6 de dezembro de 

2019, aprova o Regulamento Orgânico do Instituto de Gestão de Qualidade e da 

Propriedade Intelectual, abreviadamente designado por IGQPI. 

Decreto-lei 10/2019, publicado na I Série do Boletim Oficial nº125 de 13 de dezembro 

de 2019, aprova o acordo de empréstimo de 20.000.000,00 EUR celebrado entre a 

República de Cabo Verde e o Banco Africano de Desenvolvimento. 

Resolução 157/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº126 de 19 de dezembro 

de 2019, procede à criação do Comissariado Nacional para a Expo Dubai 2020. 

Resolução 158/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº126 de 19 de dezembro 

de 2019, procede à criação da comissão reguladora para receção da décima 

edição de regata “The Ocean Race”. 

Resolução 144/IX/2019, publicada na I Série do B.O. nº127 de 23 de dezembro de 

2019, aprova para ratificação a convenção relativa à assistência administrativa 

mútua em matéria fiscal adotada em Estrasburgo a 25 de janeiro de 1998. 

Decreto 12/2019, publicado na I Série do B.O. nº127 de 23 de dezembro de 2019, 

aprova para ratificação acordo entre o Governo de Cabo Verde e Governo de São 

Tomé e Príncipe sobre a promoção e proteção recíproca de investimentos. 

Resolução 160/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº128 de 26 de dezembro 

de 2019, procede à retificação da publicação feita de forma inexata no B.O nº123, I 

Série, de 10 de dezembro 2019, referente ao Decreto-lei nº54/2019. 

Deliberação 07/2019, publicada na II Série do Boletim Oficial nº184 de 30 de 

dezembro de 2019, procede à fixação da taxa de contribuição regulatória, para o 

ano económico de 2020, nos sectores farmacêutico e alimentar. 

Lei 69/IX/2019, publicada na I Série do Boletim Oficial nº130 de 31 de dezembro de 

2019, procede à aprovação do Orçamento do Estado para o ano económico de 

2020. 

Transporte - Síntese  

dos Principais Resultados [5.11] 
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Conforme dados do INE, registou-se um crescimento de movimentos a nível de (i) 

aeronaves, passageiros, cargas e correios, de (ii) navios, mercadorias, passageiros e 

contentores e (iii) passageiros também no transporte coletivo urbano regular.  

Nos aeroportos e aeródromos nacionais, o número de aviões movimentados cresceu 

3,3%, o tráfego de passageiros aumentou 2,6%, a tonelagem de cargas 

movimentadas cresceu 6,0% e a tonelagem dos correios movimentados aumentou 

12,6%, em relação ao ano de 2018.  

Nos portos nacionais, o número de navios movimentados cresceu 1,0%, o número 

de passageiros movimentados aumentou 8,4%, a tonelagem de mercadorias 

movimentadas cresceu 2,3% e o número de contentores de 20 pés (teus) 

movimentados aumentou 8,9%, comparativamente ao ano de 2018.  

Nos transportes coletivos urbanos regulares de passageiros por meio de 

autocarros, o número de passageiros transportados aumentou 9,8%, a extensão de 

percursos cresceu ligeiramente 0,1%, o total de quilómetros percorridos cresceu 3,6%, 

o total de horas trabalhadas aumentou 11,3%, o índice de passageiros transportados 

por quilómetros nos diversos percursos cresceu 3,0% e o número de lugares oferecidos 

pelos autocarros também aumentou 6,1%, face ao ano de 2018. 

TRANSPORTE AÉREO 

Movimento de Passageiros 

Movimentação de aeronaves nos aeroportos e aeródromos  

Ano 2018  2019  Var (%) 

N.º 34.077  35.202  3,3 

Movimentação de aeronaves, aterragens e descolagens, nos aeroportos e 

aeródromos  

Ano 2018  2019  Var (%) 

Aterragem 17.040  17.607  3,3 

Descolagem 17.037  17.595  3,3 

Movimentação de passageiros nos aeroportos e aeródromos  

Ano 2018  2019  Var (%) 

N.º 2.702.232  2.771.919  2,6 

Movimentação de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito direto, 

nos aeroportos e aeródromos  

Ano 2018  2019  Var (%) 

Embarque  1.260.975  1.279.785  1,5 

Desembarque 1.254.384  1.273.700  1,5 

Trânsito direto 186.873  218.434  16,9 

Movimentos de Cargas  

Movimentação de passageiros nos aeroportos e aeródromos 

Ano  2018  2019  Var (%) 

N.º 2.702.232  2.771.919  2,6 

Movimentação de cargas embarcadas e desembarcadas, nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 
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Embarcadas 314.463  309.410  -1,6 

Desembarcadas 996.553  1.080.822  8,5 

Movimentação de correios nos aeroportos e aeródromos de Cabo Verde, em 

toneladas, em 2019 

2018  2019  Var (%) 

405.363  456.612  12,6 

Movimentação de correios, embarcados e desembarcados, nos aeroportos e 

aeródromos de Cabo Verde, em toneladas, em 2019 

2018  2019  Var (%) 

145.202  163.574  12,7 

260.161  293.038  12,6 

 

TRANSPORTE MARÍTIMO 

Movimentos de Navios 

Movimentação de navios nos portos de Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

N.º 7.784  7.860  1,0 

Movimentação de navios de longo curso e de cabotagem, nos portos de Cabo 

Verde, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 

Navios de longo curso 1.548  1.688  9,0 

Navio de cabotagem 6.236  6.172  -1,0 

Movimentação de mercadorias nos portos de Cabo Verde, em toneladas, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

N.º 2.606.815  2.667.911  2,3 

Movimentação de mercadorias carregadas, descarregadas e em transbordo/ granel 

líquido, nos portos de Cabo Verde, em toneladas, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 

Carregados  513.234  542.375  5,7% 

Descarregados 1.796.555  1.786.620  -0,6% 

Transbordo 297.026  338.915  14,1% 

Movimentação de passageiros nos portos de Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

N.º 978.338  1.060.715  8,4 

Movimentação de passageiros embarcados, desembarcados e em trânsito, nos 

portos de Cabo Verde, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 

Embarcados 459.038  497.215  8,3 

Desembarcado 457.784  491.617  7,4 

Trânsito  61.516  71.883  16,9 

Movimentação de contentores de 20 pés (teus) nos portos de Cabo Verde, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 
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N.º 85.995  93.690  8,9 

Movimentação de contentores nos portos de Cabo Verde, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 

Carregados 38.777  43.316  11,7 

Descarregados 40.823  44.696  9,5 

Baldeação  793  521  -34,3 

Extensão dos percursos dos autocarros, em Cabo Verde, em quilómetros, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 

Km 2.256  2.258  0,1 

Total de quilómetros percorridos pelos autocarros, em Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

Km 7.172.589  7.433.795  3,6 

Total de horas trabalhadas pelos autocarros, em Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

Hora  604.228  672.633  11,3 

Total de passageiros transportados pelos autocarros, em Cabo Verde, em 2019 

Ano 2018  2019  Var (%) 

N.º passageiros 18.367.444  20.175.109  9,8 

Índice de passageiros por quilómetro, em Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

Passageiro/Km 90  93  3,0 

Total de lugares oferecidos pelos autocarros, em Cabo Verde, em 2019 

Ano  2018  2019  Var (%) 

N.º de lugares 23.812.381  25.258.799  6,1 

 


