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CÂMARA  
DE COMÉRCIO DE BARLAVENTO
Quem somos 
Somos a maior agremiação empresarial do país. 
Percorremos um longo caminho desde a 
fundação até à presente data, buscando 
consolidação institucional, afirmação enquanto 
entidade representativa do empresariado 
regional. As nossas raízes remontam a 1918, ano 
da fundação da ACIAB. 

Integram a nossa rede empresarial centenas de 
membros associados, entre os quais profissionais 
liberais, micro, pequenas, médias e grandes 
empresas, e associações de classe.  

Somos o parceiro credível e indispensável de 
qualquer investidor que procura a região Norte 
de Cabo Verde. 

Estratégia de Intervenção 
A nossa estratégia é de transformar as condições 
em que os empresários da região desenvolvem 
a sua atividade, reduzindo ao mínimo os 
constrangimentos ao seu desenvolvimento. 

Criamos as condições para que o 
empreendedorismo qualitativo se imponha e 
frutifique na região, visando uma densificação 
do tecido empresarial privado e, por essa via, a 
criação de postos de trabalho suficientes para 
combater o desemprego. 

Promovemos e assessoramos a exploração de 
todas as potencialidades económicas da 
região, particularmente, as novas áreas de 
negócio geradoras de rendimentos elevados e 
indutoras de crescimento económico. 

Estrutura Organizacional 
Sendo a primeira organização certificada (ISO 
9001:2008) em Cabo Verde, a melhoria contínua 
dos processos é a nossa prioridade.  

As empresas estão no centro das nossas 
atenções, e por isso, cerca de 75% dos recursos 
da instituição são canalizados para a 
capacitação empresarial. 

Cobrimos a totalidade das ilhas da região Norte 
do país, através de Delegações estabelecidas 
nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal e Boa 
Vista.  

Órgãos Sociais 

São órgãos sociais da CCB a Assembleia-Geral, 
o Conselho Fiscal e a Direção, eleitos por um 
mandado de 4 anos, e com a seguinte estrutura 
organizacional: 

Mesa da Assembleia 
Presidente - Maria Graça, representante da Fly Viagens e 
Turismo, Lda 
Vice-presidente - Frantz Tavares, representante da Decameron 
CV S.A. 
Secretária - Tânia Gomes, representante da Sossir, Lda. 

Conselho Fiscal 
Presidente -  Paulo Monteiro, representante da GARANTIA, SA 
Vogais:  
Pedro Medina, representante da MATEC, S.A.,  
José Lima, representante da Limage, Lda. 
Carlos Santos, representante da Construções Metálicas, Lda. 

Direção 
Presidente - Jorge Maurício, representante da Translogistic, 
Lda.  
Vice-Presidente - Suzana Joaquim, representante da Drogaria do    
Leão, Lda. 
Vogais:  
Vasco Figueiredo Silva, representante da FAMA S.A. 
Filomena Fonseca Santos, representante da Fonseca & Santos  
Helena Rodrigues, representante de Helena Rebelo Rodrigues 
Mário Mariano, representante da Purágua, S.A. 
Helena Fortes, representante da HF – Mediação e Imobiliária, Lda. 
Vogais suplentes: 
José António Lima, representante da Bento, S.A.  
Victor Rocheteau, representante da Tropictur, Lda. 
Representantes: 
Santo Antão – Alcinda Lima, representante da Cooperativa 
Pares 
Sal – Manuel Adrião, representante da SOCOL, Lda. 
São Nicolau – Alexandro Lima, representante de Renta-a-Car 
Lopes, Lda. 
Boa Vista – Paulo Santos, Representante da EDEAL – Consultoria 
e Serviços, Lda 

Equipa Técnica 
A capacidade técnica da instituição reside 
numa equipa dinâmica, atuando muito de perto 
das empresas, e apoiada por uma rede de 
consultores nacionais e internacionais com 
competências para intervir em várias áreas da 
atividade empresarial.  

As necessidades das empresas associadas, 
distribuídas pelas cinco 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 
negócios, gestão empresarial, direito laboral, 
finanças e fiscalidade, marketing, engenharia de 
processos, comércio exterior, etc.

      



 

Plano de Atividades e Orçamento 2021                                                                                                  Pág. 3/20 
 

 
A NOSSA MISSÃO É O SEU NEGÓCIO 

Fazemos tudo para promover o negócio e o investimento enquanto veículos de 
crescimento e prosperidade inclusivo. 

 

MISSÃO  VISÃO  VALORES 

 

 

 

 

 
Associados 
Garantir a plena 
satisfação 
 

Empresários 
Defender os 
interesses da classe 
(associativismo) 
 

Colaboradores 
Estimular a realização 
profissional 
 

Parceiros 
Contribuir para o 
desenvolvimento 
sustentado 

 Associados 
Ser a instituição 
integradora e 
representante de todo 
o tecido 
empresarial de 
Barlavento 
 

Produtos e serviços 
Disponibilizar 
de forma vertical, 
produtos e 
serviços de promoção e 
capacitação 
empresarial 

 Associados 
Dignificar 
 

Empresários 
Gerar valor 
acrescentado 
 

Produtos e serviços 
Qualidade e 
inovação 
 

Parceiros 
Confiança, eficiência 
e transparência 

Parcerios  
Nacionais e Internacionais 
Parte do sucesso institucional da CCB deve-se ao facto de poder contar com uma 
rede de parceiros (públicos e privados) que permitam otimizar as soluções de 
promoção empresarial e minimizar os constrangimentos diários que insistem em 
dificultar o ambiente de negócios, onde se destacam: 

 Estado de Cabo Verde (através dos Ministérios e demais instituições públicas) 
 Câmaras de Comércio (nacionais e estrangeiras)  
 Câmara de Turismo de Cabo Verde 
 Entidades de cooperação bilateral e multilateral 
 Organizações internacionais 
 Sócios-parceiros 
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REDE EMPRESARIAL NORTE 
Ser membro da Câmara de Comércio de Barlavento significa fazer parte da maior agremiação 
empresarial do país. É ter quem lhe apoie na resolução dos constrangimentos que insistem em 
perturbar o ambiente de negócios, e a abrir-lhe portas para novas oportunidades, nos mercados 
nacional e internacional. 

 

Ser associado é simples 

O associativismo é uma das maiores 
vantagens competitivas no mundo dos 
negócios. A integração do associado 
(pessoas coletivas ou profissionais 
individuais) é um processo simples e 
que dura 24 horas. Para tal, saiba que:  

 A inscrição torna-se efetiva após o 
pagamento da Joia, correspondente 
a 1.000 (mil) ECV, e da quota inicial; 

 Existe uma tabela de preços de 
serviços da CCB; 

 Os sócios ordinários gozam de 
desconto na ordem de 25% em todos 
os serviços promovidos pela CCB; 

 Os sócios com regularidade de quota 
anual gozam de desconto 
complementar de 10%. 

 

Quem pode ser Sócio-Parceiro 

Algumas empresas gozam do estatuto de 
Sócio Parceiro da CCB, seja pela 

especificidade da sua ligação à 
instituição, determinada por um valor 
mínimo da quota fixada em 10.000 ECV, 
ou devido a acordos especiais de 
parceria. 

Empresas e consultores individuais, 
prestadoras de serviços especiais 
(formação, assistência técnica 
especializada, etc.) podem também 
beneficiar desse status, através do 
acordo de acumulação de horas de 
colaboração a favor da instituição e/ou 
grupo de empresas associadas.  

 

Contrapartidas ao Sócio - Parceiro 

 Publicidade em todas as páginas 
do portal da instituição, na Newsletter 
institucional, no Suplemento 
Empresarial, no “Guia” do Cartão do 
Empresário e em Espaços Nobres de 
Eventos Públicos. 

Para esta categoria os descontos em 
relação aos serviços inscritos no portefólio 
da instituição são negociados no 
momento da inscrição 
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1. Nota do Presidente 
O Plano de Atividades e Orçamento (PAO) que ora se apresenta para o corrente 
ano, parte de orientações estratégicas definidas no plano mandato da Direção 
eleita para o quadriénio 2020 - 2024. 
 
O PAO, enquanto linhas orientadoras de atuação, assume o desígnio de atingir 
padrões de desempenho cada vez mais altos, apostando numa gestão eficaz e 
eficiente dos recursos disponíveis – humanos, financeiros e organizacionais – 
contribuindo assim, não só para a melhoria dos níveis de eficiência da instituição, 
mas também para o aumento da eficácia na execução dos objetivos estratégicos 
nele consagrados, nomeadamente, Reorganizar, Reposicionar, e Reivindicar. 
 
Ao longo do ano de 2021, a CCB continuará a pautar a sua ação pela prestação 
de um serviço privado de interesse público de excelência, pela manutenção de 
um espírito de equipa no seio dos seus colaboradores, por um relacionamento de 
excelência com os associados e parceiros,  e um profundo comprometimento com 
as orientações estratégicas. 
 
Enquanto principal instrumento de gestão na CCB, o PAO 2021 é também uma 
ferramenta de planeamento dinâmico, e por isso, ajustável a medidas corretivas 
que se revelarem necessárias ao longo do ano, naturalmente evidenciadas no 
âmbito do acompanhamento permanente da sua execução. 
 
Outrossim, tendo sido aberta a participação de todos os colaboradores na 
elaboração deste Plano de Atividades e Orçamento, sabemos que podemos 
contar com o seu comprometimento na sua materialização, o que motiva e 
reforça a confiança desta Direção no seu cumprimento. 
 
Por fim, auguramos que as medidas e dinâmicas de trabalho perspetivadas neste 
Plano, contribuam decisivamente para o futuro da organização e dos seus 
profissionais, e que delas possam resultar o aumento da qualidade do desempenho 
da Organização, com reflexo na melhoria da prestação dos serviços aos nossos 
associados e empresários no geral, e na satisfação dos nossos Colaboradores e 
Parceiros. 
 
 

Jorge Maurício, 
Presidente da Direção. 
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2. Cabo Verde e a retoma económica 
Por conta da pandemia internacional, a economia cabo-verdiana está a viver a 
“maior crise económica e financeira” da sua história, com uma recessão que 
atingiu os 8,5% em 2020. 
 

Não sendo ainda possivél prever prazos para o 
início da retoma económica, e com a 
economia a evoluir de forma negativa 
sobretudo nos principais países parceiros, o 
reposicionamento perante a crise requer de 
todos e a todos os níveis, soluções criativas e 
inovadoras.  
 
Enquanto isso, a CCB vai continuar a desenhar 
e a propor ao Governo e Instituições parceiras, 
soluções que efetivamente tendem a melhorar 
o ecossistema empresarial, apostando em 
mecanismos que respondem com eficácia e 
celeridade às necessidades vitais das empresas.  
 
Neste particular, a CCB e suas congéneres tem 
sugerido pacotes de medidas para mitigar a 
curto prazo os efeitos da crise económica , com 
particular atenção ao turismo e empresas afins, 
considerando que este foi o setor mais afetado, 

por um lado, e sobretudo por acreditar que a retoma económica começará 
exatamente pelo turismo, por outro.  
 
Estamos confiantes de que um programa de capacitação empresarial transversal 
é a preparação que o país precisa para a retoma económica, um contexto que 
exigirá uma maior aproximação inter-institucional (Câmara/Parceiros – Câmara 
/Associados). 
 
E a CCB, pela experiência granjeada em mais de 25 anos de associativismo 
empresarial, alicerçado num vasto networking e relacionamentos institucionais 
preferenciais, irá continuar a trabalhar não só para liderar este processo de retoma 
da atividade económica, como também para ser um indutor de inovação e 
investimentos na região de Barlavento. 
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3. Desafios Estretégicos 2020 - 2024 
Enquanto instituição de promoção empresarial e de defesa dos interesses da 
classe, os desafios, mais do que contínuos, são prementes, pelo que importa ter 
uma visão estratégica consentânea, o qual será operacionalizado de forma 
continua e integrada, através dos respetivos PAO anuais. 
 
Os tempos são outros e os desafios atuais são enormes, pelo que a atual Direção,  
imbuída de um novo entusiasmo, tem como norte três eixos estratégicos 
perfeitamente harmonizadas entre si, quais sejam: 
 

 REORGANIZAR 
Com uma nova liderança a nível executivo e consequentemente um novo 
modelo de gestão institucional, enquanto elemento motivador da equipa 
técnica, e igualmente garante da satisfação de uma recorrente reclamação 
dos nossos associados, defendemos a plena satisfação dos nossos afiliados e 
empresários no geral, através de uma maior presença e envolvimento 
institucional, bem como uma maior promoção e capacitação empresarial. 

 
 REPOSICIONAR 

Um reposicionamento estratégico, tanto a nível corporativo, como do modelo 
de negócios, deverá permitir uma mudança de paradigma no que concerne a 
presença e participação da própria Direção na gestão institucional, permitindo 
desta forma agregar valor institucional e corporativo, e por esta via, recuperar 
antigos associados e conquistar novos associados. Este reposicionamento, não 
pode estar dissociado de uma maior presença territorial nas demais ilhas, pela 
via dos nossos Delegados locais, aumento das relações institucionais, e claro, de 
um maior acompanhamento e participação dos associados nas atividades da 
sua agremiação empresarial. 

 
 REINVIDICAR 
Em consequência direta de uma reorganização interna e do reposicionamento 
estratégico, a instituição, enquanto voz do empresário, reivindicará uma maior 
notoriedade institucional, um ativo que aumentará sobremaneira a nossa 
capacidade de negociação e defesa dos interesses da classe junto dos 
poderes púbicos, parceiros locais e internacionais, transformando assim a 
CCB/AE nos desígnios dos associados: O poder do sector empresarial privado. 
 
Reivindicar e influenciar as políticas públicas e promover um clima em que os 
negócios possam operar com rentabilidade, estimular e promover um 
crescimento económico positivo e equilibrado por meio do desenvolvimento de 
negócios. 
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4. Eixos do Plano 2021 
Para o ano 2021, e estribadas nos três eixos estratégicos (Reorganizar, Reposicionar, 
e Reclamar), o PAO assenta em oito linhas de orientações estratégicas, às quais, 
todas as atividades a serem desenvolvidas e implementadas deverão obedecer:  

 

 

 

4.1 Documentos de suporte ao Plano 

Na elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2021, foram tidos em 
consideração os diferentes documentos organizacionais que compõem a 
arquitetura documental da CCB, e bem como os de instituições parceiras, dos 
quais realçamos os seguintes: 

 Plano de Atividades e Orçamento 2019 
 Relatório de Atividades e Contas 2020 
 Manual de Qualidade SGQ_Rev 15 
 Doing Business Report 2020 
 Orçamento Geral do Estado 2021 
 Estudo sobre o reposicionamento estratégico das organizações representativas do 

Sector Privado (2017) 
 Diagnóstico Estratégico do País (SCD) – Banco Mundial 
 PEDS – Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017/2021 
 Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Cabo Verde 
 PAN – Plano Nacional do Emprego (2018 – 2023) 

 

Reorganizar

•Representar, de forma uníssona, toda a classe empresarial de Barlavento;
•Tornar a Câmara de Comércio mais inclusiva e aglutinadora – através de 
um novo sistema de inscrição, suspensão e reativação de associados;

•Implementar uma nova política de comunicação Interna e Externa.

Reposicionar

•Ajustar o portefólio de serviços às reais necessidades do empresariado 
nacional;

•Garantir a sustentabilidade financeira e a transparência institucional;
•Criar um ambiente favorável ao desenvolvimento, à Inovação, e à 
produtividade sustentada;

•Promover o negócio e a cooperação internacional entre Câmaras de 
Comércio de diferentes países.

Reivindicar

•Trabalhar para uma melhoria contínua do ambiente de negócios.
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5. Atividades Corporativas 
As atividades previstas para 2021 procuram dar corpo as linhas de orientação 
estratégica, numa lógica de convergência de ações que se reforçam 
mutuamente em termos de eficácia, e que se conjugam ao longo do mandato 
(2020 – 2024), tendo sempre presente os três eixos estratégicos. 
 
Definida e assegurada pela Direção, doravante organizada por pelouros de 
atividades, a estratégia corporativa está embuída de um novo paradigma, 
procurando:   

 Maior presença territorial (aumentar a dinâmica dos Delegados); 
 Maior networking (aumentar a rede de parceiros institucionais e comerciais / 

agregar valor institucional e corporativo); 
 Aumentar o associativismo (recuperar antigos associados e conquistar novos); 
 Comunicação funcional (dar voz ao empresário). 

 
 

5.1  Relações institucionais / Parcerias 
As relações institucionais e bem como as parcerias constituem o diferencial 
estratégico das organizações, quanto mais em se tratando de entidades sem fins 
lucrativos. A necessidade de criar e manter um bom ambiente de negócios, 
favorável ao crescimento e ao desenvolvimento sustentável, requer uma 
articulação interinstitucional permanente, e uma rede de parceiros para a 
execução de iniciativas consentâneas, numa lógica de otimização dos processos 
e dinamização dos resultados. 
 
Neste quadro, durante o ano de 2021 será priorizado um conjunto de atividades de 
reforço da rede de cooperação e parcerias, nomeadamente: 

 CIN – Centro Internacional de Negócios 
 Câmara de Comércio da República Checa 
 Câmara de Comércio do Canadá 
 Câmara de Comércio de Guiné-Bissau 
 Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa 
 Câmara de Comércio e Associações Empresariais da Macaronésia 
 Entidades portuguesas potenciadoras de projetos de internacionalização no 

quadro dos fundos europeus 
 EIC – Empresa Internacional de Certificação 
 IGQPI – Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual 
 IGAE – Inspeção Geral das Atividades Económicas 
 Imar – Instituto do Mar 
 ZEEMSV – Zona Económia Especial Marítima de São Vicente 
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5.1.1 Política de relacionamernto com os associados 

O relacionamento com os associados, enquanto elo de ligação institucional e de 
reforço do associativismo, deve assentar no tratamento preferencial, na inclusão e 
na transparência, enquanto ativos que permitirão a CCB estar o mais próximo 
possivél das necessidades mais prementes do tecido empresarial barlaventino, 
traduzindo-se, consequentemente, em ações de interveção ajustadas e 
oportunas. Para o efeito, duas ações deverão ser priorizadas em 2021, como sejam: 

 Implementação de uma Linha Verde (Informação e Assistência) - para o 
atendimento gratuito aos nossos associados e empresários no geral; 

 
 Campanha de Recuperação e Angariação de novos sócios – a reativação da 

condição de associado e bem como a adesão de novos sócios será gratuita 
durante seis meses (incluíndo jóia de inscrição e quotas), de forma a que a CCB 
possa efetivamente ser uma agremiação congregadora de todas as vontades, 
sobretudo em tempos de crise.  

 
A ideia subjacente a esta campanha é que precisamos de TODOS, para que os 
desígnios institucionais possam ser satisfatoriamente cumpridos.  Nesse ponto, 
importa ressaltar que eventuais sugestões de melhoria e ou reclamações, serão 
tratados no âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade, garantindo assim a 
melhoria continua na satisfação dos associados, parceiros, e colaboradores. 
 

5.2 Capacitação Institucional 
Com o objetivo de reforçar, por um lado, a capacidade da CCB na promoção e 
suporte de iniciativas empresariais, e por outro, de adotar ferramentas que possam 
traduzir numa melhor organização e eficiência institucional, durante o ano de 2021 
será priorizado um conjunto de atividades de capacitação institucional, nas 
vertentes desenvolvimento e reforço das capacidades institucionais. 
 

  Projetos  Objetivo 
     

A
p

o
ia

r i
n

ic
ia

tiv
a

s 
p

riv
a

d
a

s 

CIL – Complexo Industrial de Lazareto  Facilitar/atrair a instalação de 
indústrias 

   CreditInfo CV (Reconfiguração do 
projeto)  

 Facilitar o acesso ao crédito comercial 
(minimizar o risco)  

   Agenda Público-Privado (encontros 
semestrais) 

 Assunção de uma agenda de 
compromissos Publico/Privados 

   Entidade Certificadora Nacional 
 

 Facilitar a certificação / 
Comprometimento com a qualidade   

     Centro de Arbitragem e Conciliação 
(Reativação) 

 Facilitar/acelerar a resolução de 
litígios empresariais (alternativa) 

     

Re
fo

rç
a

r a
s 

c
o

m
p

e
tê

nc
ia

s 
in

st
itu

c
io

na
is

  Plano de Comunicação e Marketing 
 

 Aproximar dos sócios / Comunicação 
assertiva. 

   Plano de Cargo Carreiras e Salários / 
Manual de Funções (atualização) 

 Satisfação profissional dos 
colaboradores / Maior Produtividade 

   Unidade de Mobilização de Recursos 
Financeiros 

 Apoiar a instituição na materialização 
da sua missão 
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5.3 Capacitação Humana 
O crescimento de uma organização depende diretamente da capacidade de 
realização dos seus colaboradores, pelo que a sua constante capacitação 
visando atingir cada vez mais e melhores resultados, torna-se um imperativo 
estratégico. 
 
Neste quadro, em 2021 a CCB continuará a sua já tradicional agenda de 
capacitação on-job, esperando poder implementar, internamente, as seguintes 
ações: 

 Técnicas de Mobilização de Investimentos e Financiamentos; 
 Gestão Orientada para Resutados; 
 Língua estrangeira (inglesa e francesa); 
 Excel avançado. 

 

5.4 Promoção Empresarial 
O Banco Mundial prevê que em 2021 a economia global terá uma contração de 
5,2%, devendo, a União Europeia, principal parceiro comercial de Cabo Verde, 
enfrentar “uma recessão histórica”, com uma queda do PIB de 12,1% em toda a 
Zona Euro.  
 
No que concerne a Cabo Verde, depois de se ter registado uma recessão histórica, 
em torno de 8,5% em 2020, o Governo admite para 2021 um crescimento 
económico em torno de 4,5%, à condição de o país conseguir controlar a 
pandemia e se continuar o desconfinamento internacional. Funilando os impactos 
ainda mais, os dados denotam que 85% de pedidos de subsídio de desemprego 
registados a nível nacional no ano de 2020, ocorreram na Região de Barlavento, o 
que demanda da CCB a priorização de um conjunto de atividades de promoção 
empresarial com o fito de contribuir para a retoma da economia e manter a 
dinâmica empresarial. 

 

5.4.1 Capacitação empresarial (eventos, formação, e 
assistência técnica) 
A produtividade nas empresas depende em grande medida do investimento no 
capital humano visando, num primeiro momento, a melhoria contínua na 
produtividade geral dos processos, e em consequência, o desenvolvimento do 
próprio negócio. Assim sendo, os planos operacionais serão atualizados e 
promovidos regularmente, em função das necessidades do mercado e demandas 
diretas dos associados. Neste âmbito, e para a capacitação empresarial, a CCB 
propõe:  

 Webinares; 
 Eventos (seminários, workshops, e palestras); 
 Formação presencial (inter e intra-empresa); 
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 Assistência técnica especializada. 

5.4.2 Empreendedorismo (mentoria e incubação) 
A taxa de sobrevivência e/ou mortalidade no primeiro ano de vida das iniciativas 
empresariais, sobretudo de micro-empresas, deriva muito da estruturação da ideia 
de negócio, um despreparo que encontra na incubação uma solução ajustada as 
reais necessidades do projeto, e sem oneração para o seu promotor. 
 

E é com este propósito que a CCB peretende abrir a incumbadora Mista de São 
Vicente (IMSV), um projeto montado em estreita parceria com a Pró-Empresa, 
visando apoair iniciativas empresariais tanto residentes (presenciais) como a 
distância, esperando poder atender, estruturar e acompanhar, durante o ano de 
2020, 50 iniciativas empresaiais. 
 
 

5.4.3 Internacionalização (feiras, e prospeção de mercado) 

As Missões Empresariais, enquanto  ações unilaterais ou em colaboração com 
outras entidades parceiras, visam a abordar países e mercados específicos com os 
quais se possam intensificar trocas comerciais, explorar parcerias técnicas e 
económicas, e propiciar às empresas oportunidades de contactos com o mercado 
externo, visando diversificar e robustecer a economia nacional. 
 

Mercados Países Setores 

Africano Senegal, Guiné-
Bissau 

Import/Export, Educação, Transportes, Serviços, Indústria 

Asiático China Import/Export 

Europeu Portugal, 
Espanha, 
Turquia 

Import/Export, Marítimo, Portuário, Serviços, saúde, 
maquinarias, têxtil, vestuário, indústria, agrícola, pecuária 

Sul-Americano Brasil Import/Export, Saúde, vestuário, indústria, agrícola, 
pecuária 

Americano EUA Marítimo, Portuário, Turismo de cruzeiros 

 

O plano de feiras e missões empresariais será atualizado e promovido 
regularmente, em função das necessidades do mercado e demandas diretas dos 
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associados. Todavia, importa ressaltar que estando ainda em contexto de crise 
sanitária, existe forte probabilidade de adiamento da agenda das Missões 
Empresariais pelas entidades organizadoras, podendo, no limite, decorrerem na 
modalidade virtual (à distância com utilização de novas tecnologias).  
 
 

5.4.4 Prestação de serviços 

A Economia de Cabo Verde asenta na prestação de serviços, onde as atividades 
de suporte ao desenvolvimento empresarial são cruciais, representando, para a 
CCB, e em média, cerca de 8% das receitas globais. Neste quadro, e com o norte 
na diversificação do portefólio de produtos e serviços, mantendo sempre a 
qualidade que já nos é característica, e procurando, por outro lado, inovar sempre, 
espera-se poder começar a reverter o atual quadro e conseguir uma taxa de 
crescimento de 25% nas receitas derivadas dos atuais serviços que integram o 
seguinte portefólio: 
 

Assistência técnica  

 

Licenciamento comercial  

 

Licenciamento industrial 

 

Certificados de origem 

 

Alvará de utilidade turística 

 

 

Criação de empresas  

 

Formação profissional  

 

 

Organização de eventos  

 

Incubação de empresas 

 

Arbitragem e Conciliação 

               

Video conferência 

 

Arrendamento de salas 

 

Missões empresariais 

 

 Certificação de empresas 
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A cada um destes serviços, estão naturalmente afetos indicadores quantitativos 
(metas) e qualitativos (avaliação de satisfação), os quais serão processados 
mensalmente e tratados semestralmente no âmbito do nosso Sistema de Gestão 
de Qualidade (ISO 9001:2015), de forma a que a Direção possa acompanhar e a 
aferir o desempenho institucional. 
 
 

6. Agenda específica por regiões 

A CCB prosseguirá a estratégia de aposta na motivação e capacitação da Sede, 
Delegações e grupos empresariais locais, com o objetivo de neles centrar a 
liderança dos processos de desenvolvimento do empresariado local, baseados nas 
potencialidades e oportunidades de cada ilha sob nossa jurisdição.  
 
 

6.1 S a n t o   A n t ã o 
Sendo uma ilha eminentemente agrícola, 
e com enorme potencial em termos de 
ecoturismo, com um papel importante a 
desempenhar na economia da região 
norte do país, tem como principais a 
atividades a agricultura,  a pesca, a 
pecuária e a produção do grogue de 
cana-de-açúcar e derivados. Nos últimos 
anos, o turismo tem vindo a ganhar 
dimensão e importância, com um fluxo de 
turistas a aproximar-se dos 25.000/ano.  
 

Plano de ações prioritárias 
 Empossamento de um novo Conselho Consultivo; 
 Reforço das capacidades técnicas e de gestão da equipa da Delegação;  
 Instalação da Incubadora de AgroNegócios, na base do acordo celebrado 

com a PRÓ-EMPRESA; 
 Promoção de workshops temáticas de maior interesse para a economia 

local:  
o Boas Práticas no Agronegócio 
o Turismo Alternativo em S. Antão 
o Potencialidades e Oportunidades do mercado turístico 

 
 Promoção de formações especificas com interesse para a economia local: 

o Gestão de Pequenas Unidades de Negócio (Agrícolas e Pecuárias) 
o Técnicas de Processamento e Acondicionamento de Produtos Agrícolas 
o Boas Práticas na “Cozinha e Bar” 
o Inglês e Francês Comercial   
o Técnicas de Atendimento e Secretariado aplicáveis ao turismo 

 



 

Plano de Atividades e Orçamento 2021                                                                                                  Pág. 15/20 
 

 
 Em parceria com as Câmaras Municipais:  

o Reflexão sobre medidas para o levantamento do embargo imposto aos 
produtos agrícolas de Santo Antão  

o Revitalização do Centro de Expurgos de Santo Antão 
o Estudos técnicos com vista a internacionalização do queijo curado de 

Planalto Leste; 
o Programa de capacitação e certificação de Guias de Turismo; 
o Programa Municipalidade Saudável 

 
 

6.2 São Vicente  
As actividades económicas mais importantes 
e dominantes na ilha são o comércio, os 
serviços, a indústria – enquanto município com 
um sector industrial mais desenvolvido no país, 
e responsavél por mais de 80% das nossas 
exportações, a pesca, a pecuária, e a 
hotelaria e restauração. A agricultura, ainda 
que de subssistência, tem registado projetos 
inovadores e com potencial para o 
fornecimento do mercado interno, e em 
particular, o turístico. 
 
As atividades portuárias (Porto Grande e empresas satélites) tem igualmente um 
peso preponderante na economia da ilha, pelo que a dinamização da economia 
de São Vicente exige a articulação entre diversas entidades públicas e privadas, 
no quadro de um diálogo continuo e construtivo, visando a consolidação dos 
investimentos existentes e a atração de novos investimentos geradores de 
conhecimento e emprego. 
 

Plano de ações prioritárias 
 Implementação do Conselho Empresarial; 
 Implementação do projeto CIL – Complexo Industrial de Lazareto 
 Dinamização de atividades no seio da Comunidade Portuária de São 

Vicente, e que promovam o desenvolvimento e a competitividade do Porto 
Grande e das empresas satélites; 

 Elaboração de estudos sobre a viabilização de: 
o Uma Escola Técnica 
o Uma Escola Americana 

 
 Promoção e implementação de um Programa de Combate à Informalidade 

(assistência técnica para formalização); 
 Promoção de eventos temáticos relevantes para a economia da ilha: 

o A importância da certificação na indústria e serviços 
o Boas práticas no atendimento público 
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 Promoção de formações especificas com interesse para a economia local: 

o Técnicos de manutenção industrial 
o Técnicas de Atendimento e Secretariado 
o Gestão de Pequenas Unidades de Negócio 

 
 Em sintonia com os parceiros económicos e sociais, promover:  

o A ilha enquanto destino de investimento industrial e de negócio portuário 
o Programa de capacitação e certificação de Guias de Turismo 
o Projeto “Emigrantes em férias”, com vista a atração do investimento 

emigrante 
o Programa Municipalidade Saudável 

 
 

6.3 São N i c o l a u  
Tratando-se de uma das ilhas mais 
montanhosas, São Nicolau é igualmente 
uma ilha eminentemente agrícola e com 
enorme potencial em termos de 
ecoturismo, sendo as principais 
atividades a agricultura,  a pecuária e a 
pesca, onde esta última tem atrelada a si 
uma indústria de conservação de 
pescado com enorme potencial de crescimento. Outrossim, e não obstante os 
constrangimentos logísticos (conectividade), o turismo, na sua vertente religiosa, de 
natureza, e de pesca desportiva, tem igualmente um potencial a explorar.  
 

Plano de ações prioritárias 
 Instalação do Conselho Consultivo de S. Nicolau; 
 Reforço das capacidades técnicas e de gestão da equipa da Delegação;  
 Em parceria com as Câmaras Municipais:  

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

o Desenvolver um programa de atração de investimentos em infra-estruturas 
de náutica de recreio, suporte a pesca desportiva e trekking 

o Programa de capacitação e certificação de Guias de Turismo 
 

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

o Gestão, Tecnologias e Boas Práticas no Agronegócio 
o Turismo Alternativo em S. Nicolau 
o Potencialidades e Oportunidades do Mercado Turístico 

 
 Promoção de formações especificas com interesse económico: 

o Gestão de Pequenas Unidades de Negócio (Agrícolas e Pecuárias) 
o Técnicas de Processamento e Acondicionamento de Produtos Agrícolas 
o Boas Práticas na “Cozinha e Bar” 
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o Inglês e Francês Comercial   
o Técnicas de Atendimento e Secretariado aplicáveis ao turismo 

 
 
6.4 S a l 
A ilha do Sal, enquanto capital do turismo nacional, é por 
excelência uma ilha balnear,  onde os resorts assumem a 
dinâmica económica da ilha, suportado por uma rede de 
serviços satélites, onde os transportes são preponderantes .  
 
Responsável por 50% das dormidas turísticas no país, o setor 
tem um potencial de crescimento enorme, onde os 
empresários nacionais podem empreender, como sejam, 
no agro-negócio, nos serviços de transportes, desportos 
náuticos, saúde, e gestão de resíduos.  
 

Plano de ações prioritárias 
 Empossamento de um novo Conselho Consultivo; 
 Dinamização de atividades no seio da Comunidade Portuária do Sal, e que 

promovam o desenvolvimento e a competitividade do Porto da Palmeira; 
 Reforço da capacidade de liderança da equipa da Delegação; 
 Estender os serviços da Casa do Cidadão à Delegação; 
 Promoção e implementação de um Programa de Combate à Informalidade, 

através de aposta na motivação, capacitação técnica e integração 
empresarial. 
 

 Em parceria com a Câmara Municipal, promover:  
o A ilha enquanto destino de turismo e de negócio aeroportuário 
o Programa de capacitação e certificação de Guias de Turismo 
o Projeto “Emigrantes em férias”, com vista a atração do investimento 

emigrante 
 

 Promoção de eventos temáticos relevantes para a economia da ilha: 
o Marcas e Patentes “Impacto e importância na competividade empresarial” 
o Redes de cooperação estratégica para o turismo 
o A importância da certificação no mercado turístico 
o Estatuto do investidor emigrante 
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6.5 B o a  V i s t a 

Ilha igualmente turística, a Boa Vista, a semelhança da 
ilha do Sal  tem um potencial de crescimento enorme, 
onde os empresários nacionais podem empreender 
nas área do agro-negócio, nos serviços de transportes, 
nos desportos náuticos, na saúde, na cultura, e bem 
como na gestão de resíduos.  
 
 

Plano de ações prioritárias 
 Instalação do Conselho Consultivo de Boa Vista 
 Reforço das capacidades técnicas e de gestão da equipa da Delegação;  
 Instalação da Comunidade Portuária do Porto de Sal- Rei;  
 Implementação de um Programas de Combate à informalidade. 

 
 Em parceria com a Câmara Municipal, promover:  

o Estudos para a edificação de um Centro de Negócios | Parque Industrial; 
o Ações de formação dirigidas as pequenas empresas 
o Eventos temáticos sobre o desenvolvimento do turismo local  
o Feira de oportunidades no setor do turismo 

 
 

7.  Orçamento 
A preparação do orçamento para o exercício económico de 2021 foi desafiadora 
em todos os sentidos, devido às incertezas sem precedentes no contexto da 
pandemia da COVID-19.  
 
Todavia, e enquanto instituição que não só acredita, mas que está a trabalhar 
afincadamente com os demais parceiros na retoma económica, este orçamento 
traduz, na prática, o esforço financeiro imprescindível para a implementação das 
atividades previstas no presente Plano, cujas receitas tem origem maioritariamente 
no licenciamento comercial e industrial, na quotização, na prestação de serviços, 
e na mobilização de recursos.  
 
 

7.1 ORÇAMENTO 
 de exploração 
Enquanto instrumento de planeamento financeiro, o equilíbrio orçamentário 
assume um desígnio estratégico, sobretudo em instituições sem fins lucrativos como 
a CCB, pelo que o Orçamento de Exploração para o ano 2021 prevê uma 
equidade entre as receitas e as despesas, no montante de 45.880.115 ECV 
(quarenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta mil, e cento e quize escudos).   
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Rúbricas Valores (ECV)   
RENDIMENTOS  
Rendimentos de Atividades Empresariais 8 960 115,00 

-  Rendimentos de Missões 1 500 000,00 
-  Rendimentos de Formação 2 926 112,00 
-  Rendimentos de Eventos 314 803,00 
-  Fee Gestão de Projetos  3 719 200,00 
-  Arbitragem e Conciliação 0,00 
-  Outras Atividades 500 000,00 

Rendimentos de Atividades Correntes 32 100 000,00 
-  Quotas 10 500 000,00 
-  Licenciamento Comercial 18 000 000,00 
-  Licenciamento Industrial/Certificado Origem 3 600 000,00 
-  Outras Atividades 0,00 

Proveitos e ganhos financeiros 4 820 000,00 
-  Juros de depósito bancário 50 000,00 
-  Rendas (Propriedade Investimento - "Centro Negocio") 4 770 000,00 
-  Outros Proveitos 0,00 

Rendimentos Extra. E. A 0,00 
TOTAL RENDIMENTOS 45 880 115,00 

  
GASTOS  
Gastos de Atividades Empresariais 3 375 067,00 

-  Missões  1 275 000,00 
-  Formação 1 977 067,00 
-  Antenas 0,00 
-  Quotas junto a organizações internacionais 0,00 
-  Organização de Eventos (Feira Turismo) 123 000,00 
-  Arbitragem e Conciliação 0,00 
-  Outras não especificadas 0,00 

Gastos de Atividades Correntes  
Fornecimentos e Serviços de Terceiros 10 106 511,00 

-  Água/Eletricidade 800 000,00 
- Combustíveis 150 000,00 
-  Materiais/ Serviços Manutenção/Conserv. e reparação 450 000,00 
-  Materiais de Escritório 500 000,00 
-  Publicidade e Marketing 400 000,00 
-  Livro e documentação técnica 43 611,00 
-  Limpeza, Higiene e Conforto 550 000,00 
-  Gastos Vistoria 300 000,00 
-  Rendas e Aluguer 1 323 600,00 
-  Gastos de Representação 100 000,00 
-  Comunicação 1 400 000,00 
-  Seguros 300 000,00 
-  Vigilância e segurança 50 000,00 
-  Serviço informático 970 300,00 
-  Deslocações e Estadas 850 000,00 
-  Honorários/ Trabalhos Especializados 979 000,00 
-  Serviços bancários 325 000,00 
-  Apoios a Associados 315 000,00 
-  Outros Fornecimentos 300 000,00 

Gastos com Pessoal 27 548 537,00 
-  Ordenados e Salários 18 368 256,00 
-  Remunerações Adicionais 4 904 621,00 
-  Encargos Patronais 3 723 660,00 
-  Outras Gastos com pessoal 552 000,00 

Gastos Financeiras 850 000,00 
-  Juros Suportados 850 000,00 

Outras Gastos e Encargos 400 000,00 
-  Prop. Investimento - "Centro Negocio" 0,00 
- Donativos  0,00 
- Outras Gastos/ Encargos 400 000,00 

Amortização e Reintegração Exercício 4 000 000,00 
Provisões Exercício 0,00 
Gastos Extra. E. A (82/83) 0,00 
TOTAL DE GASTOS 45 880 115,00 
RESULTADO LIQUIDO 0,00 
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7.2 ORÇAMENTO  
de investimento  
O Orçamento de Investimento 2021 repesca algumas atividades planeadas e não 
implementadas em 2020 devido a crise, acrescido de três novos projetos, voltados, 
nesta fase, para a reorganização interna, como sejam, o Plano de Comunicação 
e Marketing, a atualização do PCCS / Manual de Funções, e a atualização do 
Parque Informático enquanto imprescindível ferramenta de trabalho. 
 
Consubstanciada em seis projetos, o orçamento totaliza o montante de 
157.682.400 ECV (cento e cinquenta e sete milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, 
e quatrocentos escudos),  onde 54,34% deste montante deverá ser assegurado 
através de mobilização de financiamento junto de instituições parceiras.  
 

Atividades  
Valor estimado 

(ECV) 
Possíveis Fontes de  

Financiamento 

Contrução do Complexo Industrial ZIL  72 000 000,00 Bancário 

Instalação da Entidade Privada Certificadora  40 000 000,00 Banco Mundial/UE 

SGQ – Revisão e Upgrade para Plataforma Digital 1 500 000,00 Banco Mundial 

Unidade de Mobilização de Recursos Financeiros 40 000 000,00 Banco Mundial/LUX 

Plano de Comunicação e Marketing 1 500 000,00 UE 

Atualização do PCCS / Manual de Funções 1 500 000,00 Banco Mundial/LUX 

Atualização do Parque Informático (sede e Delegações) 1 182 400,00 Banco Mundial/LUX 

Total 157 682 400,00  

 
 

 

 

 

 
A NOSSA MISSÃO É O SEU NEGÓCIO 

Fazemos tudo para promover o negócio e o investimento enquanto veículos de 
crescimento e prosperidade inclusivo. 

 


