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Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

É com profunda emoção que me apresento, hoje, perante vós, para proceder à 

passagem do testemunho da liderança da Câmara de Comércio de 

Barlavento/Agremiação Empresarial, na sequência do resultado das eleições ocorridas 

no passado dia 4 de Setembro de 2020. 

Hoje, dou por findo o último dos dois mandatos estatutários como Presidente desta 

agremiação, após dois mandatos como Vice-Presidente e dois mandatos como vogal 

da Direcção. 

Feitas as contas, terei dedicado até esta altura, cerca de vinte anos da minha vida ao 

esforço colectivo de construção desta instituição, ficando ligado, para o bem e para o 

mal (mais para o bem, espero eu…), a tudo o que aconteceu, a tudo o que diz respeito 

e a todas as realizações e eventuais fracassos da instituição nesse período de tempo. 

Tive a sorte de poder ter como companheiros de jornada e de luta, um conjunto de 

homens e mulheres extraordinários e empenhados, que se dedicaram de forma 

abnegada e desinteressada à dura, mas nobre tarefa de edificação desta verdadeira 

casa dos empresários de Barlavento. 

Homens e mulheres que procuraram dar o melhor de si, dos seus conhecimentos, das 

suas experiências, do seu tempo, muitas vezes retirado aos seus próprios afazeres 

profissionais e às suas famílias, desinteressadamente, sem outra recompensa que não 

fosse a satisfação de trabalhar em prol de um bem comum que é, em última instância, 

o desenvolvimento de Cabo Verde, através da promoção e empoderamento do Sector 

Privado da Região de Barlavento. 

Muitas vezes vítimas de incompreensões e equívocos! 

Penso estar a traduzir o sentimento de todos os membros da Direcção e demais órgãos 

sociais cessantes, ao afirmar que foi uma experiência gratificante e enriquecedora, 

uma honra imensa para todos, ter podido dar uma forte contribuição para o 

crescimento, credibilização e fortalecimento desta Câmara de Comércio e, através 

dela, do sector privado de Barlavento e de Cabo Verde. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 Quando foram criadas as Câmaras de Comércio, com a aprovação da lei respectiva em 

1994, as circunstâncias económicas e políticas do país eram muito específicas e a 

situação do sector privado nacional e da sua representação era particularmente 

precária. 

Cabo Verde tinha efectuado, havia pouco tempo, a transição de um sistema político 

monopartidário e não democrático, com um forte controlo da economia pelo Estado, 

em que o sector privado da economia era pouco mais do que tolerado, para um 

sistema político pluripartidário, pluralista, democrático, e que apontava para a 

construção de um sistema económico liberal, no qual se pretendia que o sector 

privado passasse a ser a locomotiva da economia. 
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Nessa altura, mercê das limitações e restrições que se tinham criado ao 

desenvolvimento desse sector privado durante a primeira república, a sua 

representação associativa encontrava-se fortemente debilitada. 

Apesar dos esforços estóicos dos dirigentes que passaram pelas Associações 

Comerciais de Barlavento e Sotavento durante esse período, que tudo fizeram para 

que se mantivesse acesa a chama do associativismo e activismo empresarial em Cabo 

Verde, a verdade é que essas agremiações históricas, com uma presença forte e, em 

muitas ocasiões, decisiva na história de Cabo Verde, encontravam-se em franco 

declínio, sendo uma sombra do que tinham logrado ser, mesmo durante o período 

colonial. 

Era preciso uma nova dinâmica no associativismo empresarial, com organizações 

empresariais que, conjuntamente com as Associações históricas existentes, pudessem 

ter um maior pendor de promoção e desenvolvimento de negócios, contribuíssem 

para o empoderamento do Sector Privado e, do mesmo passo, se constituíssem em 

parceiros e interlocutores privilegiados do Governo no desenvolvimento e gestão de 

políticas económicas nacionais estratégicas. 

É assim que, em 1994, foi aprovada a legislação que regula a criação das Câmaras de 

Comércio em Cabo Verde, tendo sido, então, criada a Câmara de Comércio, Indústria, 

Agricultura e Serviços de Barlavento e a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de 

Sotavento. Anos mais tarde seria criada a Câmara de Turismo de Cabo Verde. 

Um longo caminho foi percorrido desde essa altura. Muitos foram os ganhos e, 

também, algumas frustrações. 

O sentimento, no entanto, é que o percurso tem sido de constante crescimento e 

fortalecimento das CC, particularmente da CCB, que hoje conquistaram 

definitivamente o seu lugar enquanto líderes do Sector Privado nacional, para cujo 

crescimento têm contribuído de forma decisiva, ainda que, muitas vezes, essa 

contribuição não seja directamente perceptível para os próprios empresários e, muito 

menos, para o público em geral. 

A CCIASB é, hoje, CCB/AE, consequência da fusão ocorrida com a Associação 

Comercial, Industrial e Agrícola de Barlavento, iniciativa estratégica, até agora única no 

país, que se saldou num verdadeiro sucesso, garantiu o fortalecimento da voz dos 

empresários da região, que passaram a falar a uma só voz, que é cada vêz mais ouvida 

e respeitada onde deve ser e apontou o caminho a seguir em matéria do 

empoderamento da representação do Sector Privado no país. 

A CCB tem, hoje, uma presença física, efectiva, em todas as ilhas de Barlavento, com 

delegações próprias, providas dos meios humanos e recursos mínimos necessários a 

apoiar os empresários de todos os concelhos da região. A aposta nas tecnologias de 

informação e comunicação têm permitido uma cada vêz maior aproximação da 

Câmara aos empresários de todas as ilhas da sua jurisdição e um apoio mais efectivo 

aos mesmos. 



3 
 

A título de exemplo, este ano foi possível a participação directa de todos os 

associados, de todas as ilhas de Barlavento, na reunião da Assembleia-Geral Eleitoral, a 

partir das respectivas ilhas, podendo intervir nas discussões e votações, sem 

necessidade de deslocação à sede em S.Vicente, permitindo uma efectiva participação 

dos mesmos na vida e nas decisões da agremiação. Essa experiência deverá ser 

mantida e reforçada doravante. 

A disputa eleitoral que se verificou este ano, com contornos inéditos, é a 

demonstração do interesse crescente dos empresários da região pela CCB e as 

actividades desta, da consciência cada vêz maior da importância da instituição na vida 

dos empresários da Região. 

O desfecho desse processo eleitoral de contornos inéditos, consubstanciado no facto 

de estarmos aqui hoje reunidos para este acto de empossamento, constitui, outrossim, 

uma demonstração da maturidade da instituição e dos seus associados, pois que tudo 

decorreu num clima, apesar de tudo, de tranquilidade e elevação. As instituições e 

pessoas envolvidas estiveram, todas, à altura das circunstâncias. 

 

Senhoras Associadas, Senhores Associados, 

 

Se dúvidas ainda existissem em relação a isso, a relevância e importância da CCB na 

vida do Sector Privado desta região ficou demonstrada com a respectiva actuação 

durante a pandemia, no apoio aos empresários que se debatem com dificuldades 

nunca vistas na sua actividade, na coordenação com o Governo das medidas de 

mitigação dos efeitos económicos da pandemia da COVID-19 e de recuperação 

económica, sempre visando a defesa permanente dos interesses do Sector Privado 

nesta crise sem precedentes. 

Efectivamente, a actuação da CCB, em articulação com as suas congéneres CCISS e 

Câmara de Turismo de Cabo Verde, foi fundamental para que as medidas tomadas, em 

boa hora, pelo Governo para ajudar os empresários a atravessar este longo período da 

mais profunda crise económica que o país e o mundo já viveram, fossem no sentido 

mais adequado e mais consentâneo com as necessidades das empresas e dos 

empresários. 

É preciso dizê-lo, com toda a honestidade, nesse processo pudemos contar com uma 

extraordinária boa vontade, empenho e proactividade por parte do Governo, que não 

se coibiu de tomar medidas assertivas, corajosas e acertadas, expondo-se muitas vezes 

a críticas nem sempre justas, medidas que têm permitido que a situação do Sector 

Privado, apesar de muito difícil, permita ter ainda uma réstia de esperança na sua 

capacidade de recuperação após o fim da pandemia. 

O apoio aos empresários no acesso às medidas implementadas tem sido uma tarefa 

constante da CCB nestes últimos meses, nem sempre com os resultados pretendidos e 
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no tempo desejável, mas temos a perfeita noção de que a situação seria muito mais 

complicada para muitos empresários se não fosse a intervenção da CCB. 

E é este trabalho de formiga, este trabalho quase “invisível” como costuma dizer o 

Vice-Presidente cessante e agora Presidente empossado, que consome a maior parte 

do tempo e dos recursos da CCB, numa actividade permanente de “advocacia” a favor 

dos associados e empresários em geral, de intermediação com os poderes públicos, 

em permanente equipa com os empresários nessa corrida de obstáculos quase 

interminável, apesar das significativas melhorias empreendidas pelos sucessivos 

governos, que constitui, ainda, o ambiente de negócios em Cabo Verde. 

Muitas vezes, quando analisam a pertinência da sua pertença à CCB, os empresários 

tendem a ignorar essa vertente essencial da sua actividade, de que só dão conta da 

respectiva importância quando se vêm em situações difíceis que, no fim, apenas 

conseguem resolver com a intervenção da agremiação. 

No entanto, a capacidade de intervenção da CCB e das Câmaras de Comércio em geral 

na resolução dos problemas dos empresários, a sua eficácia e capacidade de 

influenciação de políticas económicas e sociais, será tanto maior quanto maior for a 

sua força institucional, o que implica uma cada vêz maior representatividade dos 

empresários a nível regional e nacional. 

Torna-se, assim, imprescindível que os empresários tenham cada vêz maior noção do 

potencial das CC e, em consequência, promovam uma cada vêz maior adesão ao 

associativismo empresarial, associando-se às Câmaras de Comércio. A margem de 

progressão nessa matéria, tendo em conta os dados dos últimos recenseamentos 

empresariais, é enorme. 

Senhor Ministro da Economia Marítima, 

Excelência, 

As Câmaras de Comércio, e em particular a CCB, têm podido contar com a maior 

abertura e parceria do Governo no desenvolvimento das suas actividades e 

prossecução dos seus objectivos. 

Manda a verdade dizer que a postura deste Governo, particularmente do Sr. Primeiro 

Ministro, Vice-Primeiro Ministro e de V.Exa., aqui presente, sem desprimor para os 

demais, que não destoam dessa postura, tem sido de permanente apoio e abertura às 

reivindicações e propostas da CCB e dos seus empresários, sempre demonstrando um 

efectivo compromisso com o desiderato programático de constituir o Sector Privado 

como motor da nossa economia. 

O empenho que têm demonstrado, entre outros, no processo de empoderamento das 

CC através da delegação de competências do Estado em diversas áreas é disso prova 

evidente. 

No entanto, é preciso dizer que, infelizmente, a vontade e proactividade demonstradas 

pelo Governo nesse e noutros processos acaba, com demasiada frequência, por ser 
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posta em causa por determinados níveis intermédios da Administração Pública, com 

atitudes e comportamentos que, muitas vezes, nos levam a duvidar das reais intenções 

desses protagonistas, de tal forma acabam por minar a própria acção e propósitos do 

Governo.  

Felizmente, não se pode dizer que seja essa a regra na generalidade da Administração 

Pública. Ao longo dessa minha longa jornada na CCB tive o privilégio e a honra de 

poder trabalhar com verdadeiros parceiros da instituição, que de forma abnegada, 

eficaz e, sobretudo, leal, ajudaram a fazer da instituição aquilo que ela é hoje. 

Alguns estão aqui hoje entre nós, demonstrando, mais uma vêz, a sua amizade e 

parceria com esta instituição. Um bem-haja a todos! 

Auguramos que se mantenha esse espírito de colaboração, abertura e parceria entre a 

CCB e o Governo, cada um na sua área de intervenção, com respeito pelas eventuais 

diferenças de opinião e o reconhecimento implícito do direito à crítica recíproca, 

franca, leal e construtiva. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Nada daquilo que foi construído ao longo destes anos seria possível sem a contribuição 

daquilo que é o maior património da CCB: os seus recursos humanos! 

Esses homens e mulheres extraordinários, abnegados, competentes, sempre bem 

dispostos, que, liderados pelo Secretário-Geral Adriano Cruz, com uma dedicação 

excepcional no dia-a-dia da instituição, muitas vezes em condições difíceis, fazem o 

trabalho duro e garantem que a CCB seja a grande instituição que todos reconhecem. 

Não tenho palavras para vos agradecer terem tornado tão mais fácil a minha missão à 

frente da CCB. Um muito obrigado do fundo do coração! 

Uma palavra de agradecimento aos líderes das agremiações congéneres, CCB e CTCV e 

outras associações empresariais, com quem tive o privilégio de partilhar esta luta 

comum pelo Sector Privado ao longo destes anos, sempre com muita lealdade, 

companheirismo e sentido de missão. Bem-hajam! 

Aos sindicatos e respectivas lideranças, parceiros indispensáveis no diálogo social que, 

se em regra nos encontramos em lados opostos desse diálogo, o respeito mútuo 

sempre prevaleceu, cientes de que todos lutamos, de forma abnegada, pelo bem 

maior que é Cabo Verde! Respect! 

Aos Presidentes de Câmaras Municipais e respectivas equipas, de quem sempre 

pudemos contar com o respectivo apoio em todos os concelhos de Barlavento, os 

nossos votos de que, com a nova equipa da CCB, possam ser encontrados os melhores 

canais de cooperação visando concretizar as óbvias sinergias resultantes do 

desenvolvimento integrado das nossas regiões. Muito obrigado pela vossa parceria! 
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Um muito obrigado, igualmente, a todos os representantes dos serviços públicos 

sediados nesta ilha e toda a região, por todo o apoio com que a CCB pôde contar da 

vossa parte, durante todos estes anos. 

À equipa eleita e hoje empossada, gostaria de desejar toda a sorte do Mundo e 

felicidades na condução dos destinos desta nossa Câmara de Comércio!  

Competência, entusiasmo e vontade de trabalhar, tenho a certeza que não vos falta. 

A qualidade da vossa liderança é, para mim, a garantia de que a CCB fica bem 

entregue. Saio tranquilo! 

Para terminar, gostaria de fazer uma referência e um agradecimento muito especiais: 

Há oito anos atrás, quando assumi a Presidência da CCB, disse no meu discurso de 

posse que não sabia se um dia seria um grande homem, mas que tinha a certeza de 

que, em qualquer caso, sempre teria ao meu lado uma grande mulher! 

Passados oito anos, mantém-se a interrogação em relação à minha própria dimensão 

humana, mas não tenho dúvidas nenhumas quanto à grandeza da mulher que tenho 

ao meu lado e que foi sempre a minha grande força, o meu grande apoio nesta 

missão! 

Que aturou todas as chatices inerentes a esta função, as suas repercussões no tempo 

disponível para a família, as frustrações que muitas vezes levava para casa, nunca 

regateando o seu apoio. 

Obrigado Nair, sem ti e as minhas filhas não teria conseguido! 

 

Muito obrigado a todos! 

  

 


