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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 – 2020 [1] 
O Instituto Nacional de Estatística (INE) faz um enquadramento externo da economia 

nacional dos últimos seis meses, caracterizando-a com os impactos da pandemia da 

covid-19 na atividade económica mundial, em geral, e na dos principais parceiros de 

Cabo Verde, em particular, com realce para o Reino Unido, enquanto maior emissor de 

turistas para o país, e os EUA, devido a remessa dos emigrantes.  

As medidas preventivas e de controlo da propagação do SARS-CoV-2, nomeadamente 

a restrição de atividades consideradas não essenciais, e a proibição de atividades 

desportivas e recreativas, determinaram uma sincronizada contração da economia 

global ao longo do ano.  

A crise económica global assume em 2020 característica de um choque negativo da 

procura agregada, que afeta, severamente, em simultâneo, o consumo e o 

investimento privados.  

O sector dos serviços, em particular, transporte, viagens, restauração, bem como as 

lúdicas que congregam um número considerável de pessoas, as atividades que 

suportavam a dinâmica da economia global antes da crise, tornou-se o mais afetado. 

Segundo a OMC, o comércio global registou queda em torno dos 11% em termos 

homólogos no primeiro semestre de 2020, reflexo do enfraquecimento da procura de 

mercadorias, do colapso do turismo internacional, do encerramento de fronteiras e de 

restrições comerciais. 

As implicações das sucessivas declarações de Estado de Contingência, resultando no 

fecho de bares, discotecas, ginásios, o funcionamento condicionado dos restaurantes 

e a suspensão das aulas presenciais, a par do encerramento de fronteiras pelos 

parceiros do país, entre outras restrições, começaram a afetar a atividade económica 

nacional ainda no primeiro trimestre, até então impulsionada pela dinâmica da 

construção, da administração pública, da indústria transformadora e dos transportes, 

associada à execução de investimentos de outros setores e câmaras municipais. 

A economia teve um desempenho globalmente favorável nos primeiros três meses do 

ano. De acordo com o INE, o produto interno bruto em volume cresceu, em termos 

homólogos, 5,9 por cento, cerca de um ponto percentual acima do crescimento do 

primeiro trimestre de 2019.  

As medidas inscritas no Orçamento Retificativo de 2020, as moratórias fiscais e 

parafiscais, os incentivos fiscais às atividades mais afetadas pelas medidas de 

contenção da propagação da covid-19 implementadas concorreram para mitigar os 

efeitos de lockdowns, para proteger empregos e para compensar a perda de 

rendimentos salariais. 

Entre as medidas para apoiar o setor privado destacam garantias de empréstimos de 

até 50, 80 e 100%, respetivamente para grandes empresas em todos os setores, para 

empresas dos setores de turismo e transporte e para micro, pequenas e médias 

empresas em todos os setores.  

Adicionalmente, foram avançadas medidas de proteção do emprego como layoff 

simplificado, medidas de reforço da liquidez das empresas, dos quais incluem a 

liquidação mais rápida de faturas e reembolsos de IVA, a prorrogação do período de 
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pagamento de impostos, o pagamento parcelado de IVA e outros impostos retidos na 

fonte, redução do IVA para 10% no setor turístico, entre outras. 

Os gráficos seguintes quantificam e qualificam as prestações atribuídas pelo INPS, no 

período compreendido entre 1 de abril e 31 de dezembro de 2020, para a mitigação 

da Pandemia COVID-19. 

Prestações por tipo de beneficiário  

 

Prestações por ilha  

 

Segundo a síntese das apreciações transmitidas pelos empresários para a composição 

dos relatórios trimestrais do INE, o ritmo de crescimento económico manteve a 

tendência de abrandamento, registando o valor mais baixo dos últimos vinte e dois (22) 

trimestres consecutivos, revelando que o clima de negócios foi desfavorável.  
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Capacitação 

Institucional [2] 
O ano 2020 é caraterizado de atípico a todos os níveis e para todos os atores da 

economia. A pandemia também desconcertou o principal motor da economia 

nacional, particularmente as micro e pequenas empresas, ao mesmo tempo que 

inviabilizava ou conduzia para níveis de difícil recuperação os principais mecanismos e 

instrumentos que mantém o equilíbrio socioeconómico e suportam a atividade 

empresarial.  

Muitas organizações viram-se forçadas a antecipar mudanças e reconfigurações em 

termos de estruturas, planos, métodos e recursos, deparando-se perante o desafio da 

subsistência à crise, perando um quadro geral de incertezas e riscos.  

A CCB também viu-se obrigada a, temporariamente, abdicar-se do plano que previa 

alternância na sua governação, suspendendo a reunião da Assembleia Geral Eleitoral 

agendada para março de 2020, e concentrar-se exclusivamente na tarefa de apoiar a 

sobrevivência das empresas associadas e não só, ao mesmo tempo que auto-

diagnosticava para se adaptar à “nova realidade”. Por conseguinte, este relatório 

sumariza principalmente as atividades da CCB em torno da pandemia, do impacto das 

medidas excecionais e temporárias que o Governo foi aprovando em matéria de 

proteção social, creditícia, fiscal e parafiscal, e da ação-reação das empresas. Neste 

capítulo são ainda referenciadas ações que resultaram de projetos iniciados em anos 

transactos.  

Competências 

Delegadas pelo Estado [2.1] 

O prolongado período de confinamento, a partir de março de 2020, revelou múltiplas 

fragilidades nos sistemas de atendimento da administração pública aos empresários, 

particularmente nos sistemas de registo, licenciamento, desembaraço de mercadorias, 

entre outros serviços essências e que pesam no ambiente de negócio no país. A 

pandemia veio demonstrar a assertiva decisão do Governo, ao pretender, em 2017, 

integrar as Câmaras de Comércio nos sistemas de registo e licenciamento de toda e 

qualquer atividade económica nacional.  

Com efeito, há cerca de 10 anos, os importadores e comerciantes grossistas nacionais 

começaram a beneficiar da primeira delegação de competências entre o Estado de 

Cabo Verde e as Câmaras de Comércio. Estava assim instituído o processo que, desde 

então, tem aclamado pela transição digital do sistema de registo e licenciamento das 

atividades económicas.  

Em 2020, a CCB pôde experimentar, em ambiente de produção, e com resultados muito 

satisfatórios, o sistema interno de gestão integrado dos processos de licenciamento 

(alvará industrial, exportação no quadro do REX e da CEDEAO), com a mais valia de 

assistência técnica permanente aos utentes. 

Os encontros de trabalho realizados, nesse ano, com os parceiros, nomeadamente a 

Direção Nacional da Indústria, Comércio e Energia, a Unidade de Competitividade, a 

Direção Geral das Alfândegas e a Câmara de Comércio de Sotavento, em torno do 
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dossier “delegação de competências”, não foram ainda conclusivos em relação aos 

seguintes objetivos inscritos no Contrato-Programa celebrado em 2018: 

• Alteração da legislação com vista a fixação da taxa de vistoria para a emissão 

e renovação da licença industrial; 

• Digitalização do acervo de dados de licenciamentos antigos e na posse da 

Direção Nacional do Comércio, Indústria e Energia; 

• Adequação da plataforma IGRP, no sentido de alterar o procedimento de 

cobrança da taxa de vistoria no licenciamento industrial.  

Gestão  

participada da FIC, SA [2.2] 

O Conselho da Administração da FIC SA teve as atividades limitadas durante o exercício 

de 2020, pelas mesmas razões da pandemia, tendo atribuído maior atenção a três 

temas essenciais, objetos de três reuniões ordinárias realizadas por esse órgão, no 

período: 

1. Privatização da FIC SA 

O processo de cedência das ações nominativas do estado às Câmaras de Comércio 

não foi conclusivo, dado que o diploma 47/IV/92, referenciando nos últimos relatórios, 

ainda não foi publicado;  

2. Deslocalização das instalações feirais e escritórios da sede da FIC SA 

Com a alienação da área confinada à sede e instalações feirais da empresa ao 

investidor turístico MASEIKA HOLDING, o CA da FIC SA deliberou a favor do alojamento 

temporário dos escritórios no centro da cidade, na rua Angola.  

As opções para edificar as novas instalações no Parque Industrial de Lazareto ou no 

âmbito de uma eventual parceria com a empresa Fonseca & Santos, projeto promovido 

por esta empresa para desenvolver um Complexo Multiuso da Academia de Futebol 

“Carlos Alinho”, não tiveram nenhum desenvolvimento em 2020; 

3. Feira Internacional de Cabo Verde – Edição 2020 

A situação económica e financeira da FIC SA depende quase que exclusivamente dos 

rendimentos de duas principais feiras internacionais, a FIC e a Expomar, sendo a 

primeira, de maior relevância financeira, realizada anualmente e rotativamente nas 

cidades de Mindelo e da Praia, e a segunda, anualmente, em Mindelo. O 

cancelamento da FIC 2020, representaria impactos negativos de tal magnitude que 

colocariam em sérios riscos a própria sobrevivência da empresa, num curto prazo. Por 

conseguinte, a decisão de cancelamento do certame teve que ser deliberada no 

último mês do ano.  

Complexo  

Industrial e Logístico – CIL [2.3] 

CIL é um projeto piloto criado com o objetivo de contribuir para a dinamização da 

atividade industrial e logística, ao mesmo tempo que atrair e facilitar o investimento 

nacional e estrangeiro, na ilha. Trata-se de uma tentativa de resposta à verificada 

insuficiência de infraestruturas na ilha de S. Vicente, para além de reduzir custos 

financeiros associados.  
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O adiamento da execução das obras justifica-se com atrasos verificados na eleição de 

novos corpos sociais da CCB, as possibilidades de renegociação de taxas de crédito 

mais favoráveis e a necessidade de estudar novas opções de construção com 

eventuais vantagens financeiras para o projeto. 

Cartão 

do Empresário [2.4] 

Os objetivos estipulados no âmbito do acordo tripartido - Câmaras de Comércio de 

Barlavento e Sotavento e o Banco Cabo-verdiano de Negócios - foram igualmente 

perturbados pela pandemia, retardando o conjunto das atividades de promoção 

programadas, com vista a mobilização dos associados e multiplicação de novos 

parceiros comerciais, no país e no estrangeiro.  

Por conseguinte, a avaliação do impacto desse instrumento nas atividades de qualquer 

uma das partes, nesse período, seria inconclusiva, dado que apenas 5.4% dos 

associados, em 2020, concluíram com sucesso o processo de subscrição, para além do 

número inexpressivo de novos parceiros conseguidos.  

   

Foi igualmente adiada a operacionalização da segunda fase do projeto e das 

respetivas iniciativas com particular interesse comercial, nomeadamente a 

parametrização da plataforma digital de fidelização e comunicação para vendas com 

bónus de estabelecimentos comerciais, numa parceria prevista com a Câmara de 

Comércio de Santa Cruz de Tenerife.  

Organização,  

Processos, Tecnologias e Pessoas [2.5] 

Ao longo dos últimos anos a CCB vem reforçando a sua capacidade técnica e 

notoriedade institucional, cooperando e influenciando positivamente aspetos 

relevantes da economia nacional, entre os quais, o empoderamento do setor privado, 

o financiamento à economia e iniciativa privada, o transporte e a conetividade 

interilhas, o alcance e enfoque das políticas económicas. Estando em 2020 no fim de 

mais um ciclo de governação da agremiação, era percetível a necessidade de 

reformas profundas na organização, a nível da estrutura organizacional, dos processos, 

das tecnologias e dos recursos humanos, embora a pandemia da Covid-19 veio, 

determinantemente, ordenar o seu arranque.  

Nas vésperas das eleições dos novos corpos sociais, a reflexão em torno da 

sobrevivência da própria instituição à crise provocada pela pandeia transformou-se 

num exercício interno dos colaboradores e parceiros, com o objetivo de mapear 

soluções de curto e médio prazos, apostando na combinação de iniciativas em pipeline 

com soluções inovadoras e digitais. 

O exercício teve início em março de 2020 e durante o período de contingência permitiu 

analisar as opções para regenerar o portfolio de serviços, ao mesmo tempo que 

propugnassem reformar a organização no seu todo e as suas Unidades de 
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Competências, em particular, melhorar as competências de gestão, a eficiência do 

atendimento e assistência aos associados. 

No capítulo dos recursos humanos, à semelhança dos anos transatos, a atenção recaiu 

na capacitação dos colaboradores em várias áreas de competência, com destaque 

para marketing digital, gestão de novos processos de licenciamento, sistemas de gestão 

da qualidade, auditoria e análise de riscos empresariais, entre outras.  

Foram recrutados mais três quadros técnicos para reforçar as unidades de competência 

que suportam o licenciamento, incluindo industrial e Certificação de Origem para 

CEDEAO e EU, a Incubação de ideias de negócio e a gestão da Delegação da Boa 

Vista. 

Cooperação  

Técnica e Institucional [2.6] 

A cooperação técnica e institucional é uma das modalidades com maiores resultados 

positivos no quadro geral das intervenções da CCB. A concepção de uma agenda de 

cooperação enquanto um dos principais vetores de relações nacionais e internacionais, 

conforme plano de marketing de 2014, baseia-se na expetativa de poder melhor 

explorar as múltiplas vantagens e oportunidades, particularmente nas esferas do 

investimento geral e direto privado, da formação de joint ventures, da mobilização de 

recursos tecnológicos, humanos e financeiros, da melhoria do ambiente de negócio e 

da internacionalização dos negócios das empresas associadas, incluindo um maior e 

melhor aproveitamento dos acordos regionais (AGOA, CEDEAO, EU).  

As primeiras semanas do ano pandémico revelaram a necessidade da instituição se 

apropriar de instrumentos executivos de adensamento das relações internas e externas, 

aqueles que a permitem melhor coordenar, mobilizar e operacionalizar projetos de 

cooperação técnica e institucional em consonância com os desafios que se lhe iam 

apresentando com a nova ordem económica e social. 

A cooperação com o Governo para melhorar a competitividade do setor da 

exportação, a institucionalização de vários acordos com entidades públicas e privadas 

(eiC, Câmara de Comércio e Indústria de Portugal, IGQPI, ERIS, etc.) e os inúmeros 

pareceres técnicos produzidos em torno de novos regimes e instrumentos jurídicos, 

embora de elevada utilidade para economia e atividade empresarial, tiveram 

significado limitado num ano caraterizado de atípico, em que as relações ad hoc se 

democratizaram a todos os níveis, com o objetivo de proteger a saúde pública, o 

emprego e os negócios.  

Neste capítulo, a contribuição da CCB foi particularmente determinante em termos de 

intermediação, dentro e fora do Conselho de Concertação Social, nomeadamente 

com o Instituto Nacional da Providencia Social, a Direção Geral do Trabalho, a Direção 

Nacional de Receitas do Estado, as Repartições das Finanças desconcentradas, a Pro 

Garante e Pro Empresa, os bancos comerciais. Uma prestação que exigia da instituição 

total envolvimento a montante, apoiando a planificação de medidas excecionais e 

temporárias (fiscais, creditícias, sociais) e a jusante, assistindo as empresas e seus 

trabalhadores no acesso à essas medidas.  

1º Inquérito Nacional 

Avaliar dos Efeitos da Pandemia do Covid-19 

O inquérito nacional para avaliar os efeitos da pandemia na atividade das empresas, 

bem como a satisfação destas em relação as medidas adotadas pelo Governo para 

minimizar a crise económica e social, realizou-se, em Cabo Verde, no mês de abril, 

alinhado ao plano adotado pela OIT para os países da CEDEAO. 
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A iniciativa reuniu Câmaras de Comércio, Associações de Classes e a Afrosondagem, 

enquanto empresa especializada em estudos de opinião e sondagem, e teve por 

principal objetivo preparar os primeiros instrumentos de informação credível sobre a 

conjuntura pandémica que se instaurara no país, seu impacto em todo o setor privado, 

enquanto condição essencial para ajustar novas medidas de apoio, qualquer que fosse 

a sua natureza.  

O questionário foi constituído por 31 questões, agrupadas em seis secções: 

Caraterização da empresa; Impacto na faturação; Impacto no emprego; Lay Off; 

Apoio financeiro; Avaliação das medidas adotadas pelo Governo.  

307 empresas de diversos setores de atividade responderam ao questionário, traduzindo 

uma representatividade a nível nacional com um intervalo de confiança de 95% e 

um erro de 4%. 

Em resumo, seguem os principais resultados deste que foi o primeiro inquérito nacional 

sobre a pandemia provocada pelo Convid-19:  

Impacto na Faturação 

• 6 em cada 10 empresas tiveram que suspender as atividades por causa da crise 

(65%); 

• 82% das empresas que suspenderam as atividades, fizeram-no entre a 2º e 3º 

semana de março; 

• 6% das empresas que suspenderam as atividades, estavam sem previsão de 

abertura; 

• 61% das empresas que passaram a operar de forma parcial, tiveram que reduzir 

parte das atividades; 

• Das empresas que estão a operar (Nas Instalações ou Teletrabalho), a maioria 

(76%) não tem intensão de fazer a suspensão das atividades; 

• 6 em cada 10 empresas tiveram mais de 80% de perda de faturação em abril, 

face ao período homólogo (60%). Alguns com perda de 100% de faturação; 

• Queda de Venda/faturação foi o principal problema resultante de Covid-19, 

apontado por maioria das empresas (77%); 

• Lay Off como uma das primeiras opções a equacionar, caso os problemas 

financeiros persistirem-se ou agravarem-se 

Impacto no emprego 

• A maioria das empresas (73%) conseguiram pagar os salários no mês de março. 

Por Outro lado, 14% já não conseguiram faze-lo; 

• 46% das empresas fez ou tenciona fazer algum corte nos funcionários; 

• Destes, 23% pretende fazer cortes acima dos 30%; 

• 7 em cada 10 empresas não tem capacidade financeira para pagar os 

ordenados de abril; 

• O impacto é maior nas grandes empresas com 85% dessas empresas sem 

capacidade de pagamento dos ordenados de abril; 
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Lay-Off 

• 6 em cada 10 empresas pretendem recorrer ao Lay Off; 

• Todas as grandes empresas entrevistadas declararam que vão recorrer ao Lay-

Off; 

• Das empresas que pretendem recorrer ao Lay-Off, 54%, já entregaram o processo 

ao INPS; 

• 65% das empresas declararam que o Lay-Off vai ser aplicado a todos os 

trabalhadores, sendo que nas microempresas 84% vão fazê-lo; 

• 20% das empresas recorreram a linha de apoio social para empregados não 

inscritos no INPS. 

Apoio Financeiro 

• 48% das empresas recorreram a uma linha de crédito; 

• Das empresas que recorreram a uma linha de crédito, 87% estão a aguardar; 

• 10% das empresas não tiveram aprovação do processo de financiamento; 

• 59% das empresas vão precisar de até 1500 contos para fazerem o reforço da 

sua tesouraria; 

• 6 em cada 10 empresas não vão conseguir pagar os impostos do mês de abril; 

• Essa percentagem é maior nas grandes empresas, 81%. 

Avaliação das medidas adotadas pelo Governo 

• A maioria das empresas acham que todas as medidas anunciadas pelo Governo 

são adequadas / muito adequadas; 

• Por outro lado, em termos de celeridade de resolução das solicitações, as 

empresas dão nota negativa a todas as Instituições envolvidas na 

implementação das medidas; 

• 73% das empresas elegeram a “Redução de impostos até 50% a fundo perdido” 

como uma das medidas mais adequadas para apoiar as empresas 

INCUBADORA  

Multisetorial de S. Vicente – FASE II [2.7]  

Concluídas as atividades de preparação da Incubadora Multisetorial de S. Vicente, 

(IMSV), a CCB previa a sua abertura ao público em 2020, em conformidade com as 

condições acordadas no contrato-programa estabelecido com a Pro Empresa.  

O acordo prévio para a gestão da IMSV determina que a Pro Empresa atribuiria a 

concessionaria um subsídio mensal e sequencial, durante seis meses e extensível a um 

ano, destinado a cobrir os encargos relacionados com a preparação das condições 

mínimas de funcionamento, entre as quais se destacam a contratação de um 

coordenador técnico e a organização dos processos e instrumentos de gestão. Não 

tendo sido cumprida essa condição, igualmente por força da pandemia, a abertura 

foi adiada para 2021.  

O conjunto de atividades inscritas no plano operacional para os seis meses de 2020 

foram cabalmente operacionalizadas:  
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− Contratação de um coordenador técnico e administrativo, este último em 

regime de estágio profissional; 

− Criação das ferramentas e processos de gestão da IMSV, incluindo manuais, 

regulamentos, materiais estacionários, web site e redes sociais; 

− Capacitação para inclusão do processo no Sistema de Gestão da Qualidade 

da CCB, beneficiando assim da certificação segundo NE ISO 9001:2015; 

− Análise de processos de candidaturas submetidas por jovens empreendedores 

à Pro Empresa, até 2019; 

− Elaboração do Plano de Comunicação e Marketing da IMSV; 

− Resolução de dívidas atrasadas com a CVT e ELECTRA para a reconexão às 

redes de eletricidade/agua e comunicação. 

Auscultação  

às Empresas [2.8] 

Em 2020 a auscultação aos empresários da região, durante as habituais visitas 

semanais, foi na sua maioria substituída por mecanismos de natureza mais reativa, de 

atendimento e assistência personalizada, assumindo em cada uma das ilhas 

modalidades próprias, e ajustando-se em função da realidade das atividades-

chaves, com diferenças notáveis, por exemplo, naquelas de maior dependência do 

turismo e do agronegócio.  

A estratégia enraizada de priorizar a ação em detrimento da reação foi 

temporariamente invertida, com a equipa dos técnicos a adotar uma nova 

abordagem no atendimento e assistência aos empresários, e assumindo qualidades 

de “consultores” internos em matérias fiscal, creditícia, laboral, social, entre outras. Os 

momentos que se viviam no início da pandemia apresentaram aos empresários 

desafios de varia ordem, desde a preservação dos negócios e dos postos de 

trabalho, à tímida preparação para a retoma das atividades económicas, 

entendendo, nessa altura, que a situação poderia normalizar-se no segundo semestre 

de 2020.  

Neste período conturbado, muitas foram as decisões políticas do Governo para 

apoiar a economia e evitar maiores descalabros económicos e sociais. No entanto, 

no embrenhar de tantas decisões, com uma cadência quase diária, tornava-se difícil, 

para as empresas, o acompanhamento e a atualização do conhecimento sobre 

todas as medidas, facto que favorecia a tomada de decisões, por vezes, não as mais 

adequadas. O Centro de Informação e Assistência COVID-19, montado pela CCB em 

março de 2020, teve esse propósito de informar sobre as medidas em curso, 

atualizadas ao dia e com base na informação recolhida do Estado, Governo, 

organismos e direções, e de instituições financeiras.  

  



 

15 
  

Capacitação 

Empresarial [3] 

Os efeitos do surto do novo coronavírus começaram a fazer sentir-se em Cabo Verde 

em finais de fevereiro de 2020, altura que a CCB reuniu, de emergência, o Conselho 

Superior das Câmaras de Comércio (CSCC), com o objetivo de fazer a análise da 

situação, do ponto de vista do setor privado, e tomar uma posição conjunta sobre a 

matéria, convicta de que o impacto da pandemia na saúde pública ia ser violento 

e particularmente doloroso para os cabo-verdianos, caso não fossem adoptadas as 

medidas necessárias e convenientes de prevenção. Em nota dirigida ao Primeiro-

Ministro de Cabo Verde, a CCB descrevia o previsível impacto com drástica redução 

de fluxos turísticos, sobretudo para um pequeno Estado insular, aberto ao exterior e 

com uma economia fortemente dependente do turismo.  

As consequências já então previam ser potencialmente desastrosas para toda a 

economia, em particular para as micro e pequenas empresas, afetando de forma 

gravosa o rendimento dos trabalhadores, com profundas consequências sociais. Por 

isso, o CSCC desde a primeira hora apoiou e felicitou o Governo pelas medidas que 

foram sendo tomadas, exortando para o encerramento intercalar de fronteiras 

aéreas e marítimas do país para o tráfego de passageiros, como forma de ganhar 

tempo para o aprimoramento e desenvolvimento do Plano Nacional de 

Contingência, com a natural ressalva das situações de emergência e retorno ao país 

de nacionais e residentes, mantendo-se, igualmente, o tráfego de mercadorias. 

Igualmente, o CSCC entendeu a necessidade de fazer uma aposta incessante na 

comunicação com os cidadãos, utilizando os melhores veículos e ferramentas de 

marketing, pedagogia e comunicação, visando uma efetiva apropriação das 

recomendações de prevenção, de forma a operar-se uma verdadeira mudança de 

hábitos individuais e colectivos no sentido de um esforço comum na luta contra a 

pandemia.  

O CSCC sugeriu, ainda em março de 2020, um conjunto de medidas de apoio à 

economia e a criação de soluções de resiliência às empresas para conseguirem 

sobreviver as ondas de choque da crise mundial e interna e preparar o pós-

pandemia. Entendendo a gravidade da situação e a magnitude das soluções que 

requereria o engajamento de todos os parceiros sociais, tornava-se indispensável 

uma reunião de emergência do Conselho de Concertação Social (CCS), facto que 

viria a acontecer a 24 de março, por determinação do Governo.  

A criação pela CCB do “Centro de Informação e Assistência COVID-19”, traduz um 

inequivoco e firme engajamento em apoiar a criação de todas as condições 

necessárias para que o país conseguisse enfrentar da melhor forma possível os 

grandes desafios, para além da absoluta disponibilidade em mobilizar o 

empresariado nacional nessa luta comum.  

O Centro foi provido de recursos internos e externos, unindo forças com autoridades 

e parceiros públicos e privados e conjungando instrumentos de informação, 

comunicação e assistência às empresas, mantendo em alerta máxima o sentido para 

o atendimento ao empresário em qualquer lugar ou momento.  

O Estado de Contingência declarado no país com a interdição de viagens a um 

conjunto de países afetados pela covid-19, entre os quais importantes mercados 

turísticos do país e rotas de voos regulares da Cabo Verde Airlines, o fecho de bares, 
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discotecas, ginásios, o funcionamento condicionado dos restaurantes, a par do 

encerramento de fronteiras pelos parceiros do país, começou a afetar gravemente 

a atividade económica nacional ainda no primeiro trimestre.  

Neste particular se resumem as atividades de capacitação empresarial 

desenvolvidas em 2020, sob a umbrela do Centro, com sessões online temáticas e/ou 

setoriais, formações orientadas em matérias técnicas por vezes novas, campanhas 

de sensibilização e mobilização de recursos, mediação, intermediação, 

acompanhamento e monitorização junto dos bancos, INPS, Repartições das 

Finanças, Direção do Tesouro, ENAPOR, etc.  

Programa de Assistência Técnica  

às MPEs – Parceria com a Cooperação Luxemburguesa [3.1] 

Trata-se de uma iniciativa concebida com o propósito de completar os esforços 

nacionais de apoio a recuperação das micro e pequenas empresas das ilhas de São 

Vicente, Sal, na região de barlavento, e Santiago, em sotavento. 

Distinto dos demais programas até então divulgados no quadro das medidas 

temporárias e concessionais, este teve a particularidade de apostar a atenção em 

diagnósticos individuais das empresas selecionadas, envolvendo acionistas e 

gestores na análise e avaliação dos impactos profundos provocados pelo Covid-19 

na empresa e bem assim as possíveis soluções para a recuperação e/ou reorientação 

do negócio. 

O programa teve financiamento da Cooperação Luxemburguesa e priorizou 

soluções pragmáticas e integradas, desenhadas à medida das necessidades 

de cada uma das selecionadas, na base dos seguintes critérios: 

− Ser uma MPE - Micro ou Pequena Empresa 

− Ter atividade iniciada antes de dezembro de 2019 

− Empresa de qualquer ramo de atividade com exceção de consultoria 

− Empresa que demonstre interesse para com os objetivos específicos do 

programa 

Por razões de conveniência, com exceção dos encontros de imersão das empresas-

alvo, realizados em São Vicente e Sal, a execução do programa foi adiada para 

janeiro de 2021.  

Principais Formações  

Promovidas em 2020 [3.2] 

Auditoria Interna  

Empresarial baseada no Risco 

O curso de “Auditoria Interna Empresarial baseada no Risco” foi a primeira ação 

preparada e promovida pela CCB em 2020, no momento quando a pandemia 

chegava a Cabo Verde, ganhando por isso relevância devido aos temas inscritos e 

tratados no conteúdo programático, nomeadamente “riscos”, “ameaças”, 

“resiliência”, “prevenção”, “controlo”, à temática da pandemia. 

A formação resultou de uma parceria especial entre a CCB e o especialista português 

Nuno Castanheira, mediante a qual este decidiu converter os honorários em 

donativos, atribuídos mais tarde a Aldeias Infantis SOS.  
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Ao fazer a entrega oficial do donativo que foi convertido num portátil HP, o presidente 

da CCB, Belarmino Lucas, aproveitou para homenagear o formador Nuno 

Castanheira com um certificado de reconhecimento e gratidão.  

Neste ato, a Diretora Executiva da Aldeias Infantis SOS, Graça Gomes, expressou a 

alegria com que a associação recebia o donativo, vindo de longe, sublinhando o 

seu valor num contexto em que o grosso das tarefas da entidade eram realizadas 

com recurso ao digital.  

   

Gestão de  

Tesouraria em Tempos de Crise 

O segundo estado de contingência agravou ainda mais a situação financeira das 

empresas nacionais, especialmente as micro e pequenas com limitadas reservas e 

reduzidas capacidades de mobilização de crédito bancário.  

Neste quadro, saber avaliar as necessidades de tesouraria, dominar as técnicas e 

práticas para mobilizar liquidez de curto prazo, conhecer as medidas extraordinárias 

do Estado de apoio à tesouraria, são aspetos imprescindíveis para a sobrevivência 

dos negócios.  

A formação foi realizada com um grupo de 14 representantes de empresas 

associadas, tendo em conta as particulares necessidades de cada uma no quadro 

pandémico, recorrendo a casos reais para a realização de exercícios e simulações 

práticas.  

AutoDesk  

Inventor Profissional  

O curso “AudoDesk Inventor Profissional” realizou-se à solicitação da empresa 

Retificações Universal, determinada em apostar fortemente na capacitação dos 

profissionais internos ligados a áreas de desenho, montagem e execução de projetos, 

procurando desta forma racionalizar as variáveis que interferem no custo e qualidade 

dos serviços. À essa iniciativa juntou-se a Construções Metálicas, empresa que dedica 

também bastantes recursos na modelagem e montagem de estruturas metálicas 

para a construção civil.  
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Segundo testemunho dessas duas empresas, o impacto da formação nos processos 

fabris e nos negócios fez-se sentir nos primeiros dias seguintes.  

Uma segunda edição do curso foi realizada 2 semanas seguintes, por solicitação de 

profissionais liberais ligados as áreas de design gráfico, arquitetura e engenharia.  

    

Auditoria 

da Qualidade  

Este curso inscreve-se no business plan desenvolvido em 2019 para a criação da 

primeira entidade cabo-verdiana de certificação, registada em 2020 com o nome 

de CERTIFIC – Entidade Certificadora de Cabo Verde, SA. O estudo indica importante 

potencial no mercado nacional e na região vizinha dos PALOPES, com inúmeras 

oportunidades de negócio por explorar, nas áreas de Inspeção, Verificação e 

Controlo e Metrologia Legal. Por isso, a necessidade de capacitar e certificar 

Auditores da Qualidade nacionais, capazes de cooperar com a CERTIFIC, num futuro 

próximo.  

O curso foi montado em duas edições de 40 horas cada, na base de uma estreita 

parceria com a eiC – Empresa de Certificação Internacional, com os objetivos 

específicos de aprofundar conhecimentos em:  

− Requisitos da norma ISO 9001:2015; 

− Aplicação dos requisitos definidos na norma ISO 19011:2018; 

− Técnicas a utilizar e a metodologia a seguir na condução de auditorias a 

sistemas de gestão; 

Segurança Sanitária - 

Estabelecimentos de Alimentos e Bebidas em Tempos de Pandemia 

Esta formação é consequência direta das sessões de auscultação às empresas 

quanto as medidas temporárias anunciadas, neste particular para atenuar os efeitos 

da pandemia no mercado do turismo.  

As entidades que direta ou indiretamente operam no setor da hotelaria, restauração 

e industrial alimentar (restaurantes, bares, pizarias, padarias, refeitórios, cantinas, 

outros afins) foram chamadas a ajustar os requisitos e procedimentos relacionados 

com as boas práticas de higiene e segurança sanitária, em conformidade com as 

normas adotadas pelo país face a Pandemia do COVID 19.  

O Governo lançou um plano com o objetivo de recuperar a confiança dos principais 

mercados emissores de turistas para Cabo Verde, instituindo um conjunto de boas 

práticas, procedimentos e protocolos, e que validem o conceito de um “Cabo Verde 

– Turismo Seguro”. As regras preveem que todos os integrantes dos segmentos do 

turismo e da saúde fossem certificados com um “Selo de Segurança Sanitária”, antes 

do mês de julho de 2020. 

Neste quadro, justificaram-se as ações formativas organizadas pela CCB em duas 

sessões, a primeira para as ilhas do Sal e da Boa Vista, e a segunda para as de Santo 

Antão, São Vicente e São Nicolau.   
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Os participantes tiveram a oportunidade de familiarizar-se com as especificidades do 

quadro legal em vigor, considerando as permanentes alterações, analisar e 

interpretar as principais medidas associadas e/ou ajustadas às Práticas de Higiene e 

Segurança Sanitária, entender e exercitar a montagem de planos e processos que 

facilitem a adequação às normas. 

Power BI  

Cloud & Integração Sistemas 

A pandemia ajudou a reduzir as dúvidas e resistências em relação a inevitabilidade 

e urgência da transição digital nos negócios, tanto mais pela nova realidade da 

análise preditiva. Neste quadro novo de relacionamento e negócio à distância, os 

empresários e gestores são cada vez mais forçados a decisões rápidas e assertivas, 

razão da necessidade de acesso facilitado a dados integrados, a partir de qualquer 

lugar e momento.  

A formação realizada em Power BI (Business Intelligence) demonstrou igualmente um 

conjunto de valências do serviço “Business Analytics” baseado em nuvem e que 

oferece visão única dos dados comerciais mais críticos.  

   

Marketing Digital 

Estratégias para Redes Sociais - Web Site - Tele Atendimento 

Com as pandemias as populações passam a viver menos nas ruas e mais em regime 

domiciliário e entre famílias, facto que impacta negativamente tanto o comércio 

tradicional e de shopping como os sistemas de logística e fornecimento interempresas 

e internacionais. Porém, o poder de compra mantem-se, pelo menos em relação aos 

bens e serviços essenciais, com um maior recurso a plataformas eletrónicas, 

impulsionadas pelo aparato do Marketing Digital.  

Segundo dados estatísticos divulgados no Brasil, entre março e maio de 2020, foram 

abertas 107 mil novas lojas no comércio eletrónico, enquanto que os registos antes 

da pandemia indicavam 10 mil por mês. Para além do e-commerce, cresceu 

também a venda de produtos por marketplaces, whatsApp e Redes Sociais, tendo 

sido registado um crescimento de vendas livres no Instagram em cerca de 70%  

Este curso contou com cofinanciamento da União Europeia e traduz mais uma 

contribuição da CCB a favor das empresas que apostam na transição digital, 

apoiando a capacitação dos colaboradores na utilização de ferramentas de 

atendimento, comunicação e posicionamento em relação aos concorrentes.  

A formação foi realizada com 2 especialistas internacionais, concentrando-se em 

módulos específicos de Redes Sociais, Web Site e Tele Atendimento.  
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Guias  

de Turismo – Santo Antão 

Ao longo dos últimos anos esta é a terceira edição promovida e executada pela 

CCB, enquanto aposta inequívoca nos principais promotores do turismo das ilhas de 

Cabo Verde. Desta feita a iniciativa partiu-se do Ministério do Turismo e Transportes 

(MTT) e contou com financiamento do PNUD, para reforçar e certificar as 

competências dos Guias de Turismo da ilha de Santo Antão, compreendendo duas 

ações paralelas.  

Sob a coordenação técnica da CCB, na base de uma parceria especial com o MTT, 

este curso foi desenhado para cobrir 2 grupos simétricos de participantes, 

abrangendo um total de 30 participantes, 190 horas, e combinando aulas teóricas 

com exercícios práticos em vários pontos de interesse turístico da ilha.  

Na lista dos principais objetivos indicados ao grupo alargado de formadores 

constaram:  

• Planear, organizar e executar excursões e conduzir grupos de turistas com 

interesses específicos 

• Distinguir, classificar e valorizar os diversos produtos que compõe o portefólio 

do turismo regional e nacional 

• Elaborar roteiros turísticos (culturais, ecológicos, etc.) 

• Orientar os turistas quanto aos requisitos básicos administrativos e de 

segurança 

• Facilitar uma maior e melhor interação dos produtos turísticos interilhas com 

afinidades para o desenvolvimento do turismo integrado, e neste caso 

particular, as de Santo Antão, em complementaridade com a ilha de S. 

Vicente 

• Apoiar o processo de valorização e consequente aproveitamento da cultura 

e arte nacionais no sector do turismo 

• Conhecer os recursos naturais e do património histórico e cultural da ilha, 

nomeadamente os equipamentos disponíveis para pôr em prática atividades 

de animação turística 

• Melhorar a capacidade de comunicar em duas línguas estrangeiras 

A formação foi concluída em janeiro de 2020 com um elevado nível de satisfação de todas as 

partes envolvidas, tendo, por isso, sido previsto a realização de outras ações afins a curto prazo, 

nomeadamente de Língua Alemã e Espanhola, Turismo Desportivo e de Montanha, entre outras. 
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Técnicas de Mobilização  

de Investimentos e Financiamentos 

A formação de “Técnicas de Mobilização de Investimentos e Financiamentos” insere-

se no projeto de cooperação internacional, o ConfiÁfrica, cofinanciado a 85% no 

quadro do programa INTERREG MAC, cujo objetivo é reforçar a relação das Ilhas 

Canárias com entidades parceiras de Cabo Verde, Senegal e Mauritânia, 

potenciando oportunidades de negócio em termos de exportações, investimentos e 

concursos internacionais.  

O projeto aprovado para 2020 inclui um conjunto de atividades que beneficiam 

empresas associadas da CCB, entre as quais ações de formação profissional, missões 

empresariais e inversas, estudos e prospeção de oportunidades de negócio nas áreas 

abrangidas pelos respetivos membros.  

A formação tinha por objetivo reforçar as capacidades e competências dos atores 

que direta e indiretamente lidam com a temática 

de mobilização de investimentos e financiamentos, nas condições de estados com 

limitações em termos de mercado, recursos e poderio económico. 

Embora promovida para dezembro de 2020, a formação foi reagenda-la para a 

terceira semana de janeiro de 2021, por forma a poder beneficiar um maior número 

de participantes.  

2020 foi o ano em que a equipa técnica da CCB mais horas dedicou a assistência 

técnica personalizada aos associados, particularmente nos meses abrangidos pelo 

estado de emergência. As ações de formação, na sua maioria em plataformas 

digitais, somaram 591 horas, beneficiando mais de 2 centenas de participantes. 

 

Principais  

Eventos Empresariais [3.3] 

WEBINAR - Impacto da  

Pandemia no Sector da Construção Civil 

Uma iniciativa das Câmaras de Comércio de Barlavento e Sotavento e da 

Associação dos Empreiteiros e PROEMPRESA, de fazer um ponto de situação sobre os 

assuntos tratados em encontros anteriores, analisar a situação das empresas do setor 

da construção no contexto da pandemia e sugerir medidas que pudessem ser 

contempladas no quadro do orçamento de investimento previsto no Orçamento do 

Estado para 2021.  
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WEBINAR – CEDEAO: Perspetivas  

Atuais do Setor Privado Cabo-verdiano" 

O Serviço de Internacionalização é uma forte aposta da CCB nas empresas que 

procuram crescimento e competitividade além-fronteira, através da exportação, 

reexportação, joint-venture, franchising, considerando as múltiplas oportunidades 

em relação aos mercados preferenciais da CEDEAO, da União Europeia (sistema REX 

e Macaronésia) e dos EUA (AGOA). Um serviço que combina as valências técnicas 

da instituição com uma rede alargada de parceiros internacionais, visando facilitar 

contatos diretos com investidores, distribuidores e fornecedores, preparar agendas 

individuais de negócio, missões empresariais de grupo ou restritas, serviços expeditos 

de licenciamento e certificações, para além da capacitação e assistência na 

montagem de projetos mais complexos de internacionalização. 

Nas últimas décadas, o slogan “Cabo Verde - Uma Janela para África” tornou-se 

moda, destacando a CEDEAO como "EL DOURADO" para muitas PMEs nacionais, não 

obstante as inúmeras dificuldades que ainda persistem a vários níveis, desde 

processos morosos de licenciamento para esse mercado preferencial, ao transporte 

marítimo.  

Ao ser nomeado para o cargo de Embaixador de Cabo Verde junto da Nigéria e da 

CEDEAO, Francisco Tavares concordou em debater, num encontro organizado sob a 

égide da CCB, as principais questões que há décadas marcam a agenda e o enigma 

nas relações entre Cabo Verde e a parte continental da região.  

− Estratégias para um novo ciclo de cooperação com a CEDEAO; 

− Setores, produtos e serviços em que Cabo Verde pode ser competitivo em 

relação a esse mercado de exportação; 

− As principais barreiras nas trocas comerciais entre Cabo Verde e a CEDEAO, 

nomeadamente o resguardo de Certificados de Origem 

Webinar - Plano  

de Recuperação do Turismo 

A CCB promoveu um conjunto de sessões de auscultação aos empresários da região, 

envolvendo os Conselhos Consultivos que representam a instituição nas demais ilhas, 

com o objetivo de recolher contributos a serem integrados no “Plano de 

Recuperação da Economia”, em preparação pelo Governo de Cabo Verde. 

O Presidente da Direção da CCB, Belarmino Lucas, nas sessões de abertura dos 

encontros, enquadrava e fundamentava as medidas de apoio às empresas, levadas 

a cabo pelo Governo, exortando os presentes a participarem e contribuírem 

ativamente na formulação de propostas de soluções. Belarmino Lucas sublinhava o 

consenso segundo o qual as empresas ligadas ao turismo merecem uma atenção 

especial devido a paralisação da atividade turística desde março de 2020 e, 

consequentemente, uma faturação praticamente nula. Nessa data alertava o 

Presidente da CCB que o anúncio do Governo referente a abertura das fronteiras à 

1 de julho, deveria ser entendida com cautela, dado que a retoma do turismo seria 

certamente morosa e bem longe dos números atingidos em 2019. Neste quadro 

sugeriu posicionamento dos privados no sentido de: 

− Prolongar o Lay-Off; 

− Propor planos de formação dirigida a trabalhadores do setor, nomeadamente 

em áreas comportamentais, línguas, softwares de agência de viagem; 

− Eliminar o pagamento fracionado referente ao ano em apresso; 
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− Liquidar a comissão devida às agências de viagens referente ao período entre 

dezembro de 2019 e março de 2020; 

− Rever a taxa do IVA relativamente as atividades turísticas e de restauração, 

incluindo taxas aeroportuárias e de segurança, uma vez em que o destino 

Cabo Verde já é por si caro, para além da forte concorrência de países que 

podem dificultar a retoma do destino Cabo Verde; 

− Reforçar a comunicação das medidas sanitárias e de segurança assumidas 

pelo país para transmitir mais confiança aos Tours Operators; 

− Estender os prazos relativamente as moratórias de créditos contraídos; 

− O governo promover obras públicas apostando numa política económica 

expansionista; 

− Reduzir custos de transporte aéreo (taxas do IVA e de segurança);  

− Isentar as taxas aduaneiras, temporariamente, referentes a equipamentos e 

materiais que contribuem para a melhoria da qualificação de infraestruturas 

que dão suporte ao turismo;  

Cingindo-se ao Plano de Renascimento do Turismo, o Ministro do Turismo e dos 

Transportes indicou 4 programas especiais a serem operacionalizados nos próximos 

18 meses, nomeadamente Segurança Sanitária, Qualificação, Diversificação do 

Turismo, Sustentabilidade do Turismo e Proteção e Fomento Empresarial, tendo 

provocado um conjunto de prioridades:  

− Instalação de 2 Centros de Tratamento COVID 19 nas ilhas do Sal e Boa Vista, 

ambos equipados com ventiladores; 

− Capacitação de profissionais e gestores que operam no setor do turismo, 

nomeadamente em gestão contabilística, qualidade sanitária e alimentar; 

− Previsão de reabertura a voos internacionais para agosto de 2020; 

− Programa de certificação sanitária de infraestruturas e estabelecimentos de 

suporte ao turismo, já em curso; 

− Atribuição de green card a investidores externos; 

− Pacto entre o Governo e hotéis nacionais para a identificação das principais 

necessidades em matéria de energias renováveis, consumo de água, gestão 

de resíduos e abastecimento no mercado nacional; 

− Regulamentação do alojamento local prevista; 

− Revisão da lei de utilidade turística para abranger outros setores que não 

apenas as infraestruturas turísticas 

  



 

24 
  

Eleições - Novo Ciclo  

de Governação 2020 - 2024 

A Assembleia Geral da CCB realizou-se no dia 4 de setembro de 2020, na Academia 

Jotamonte, com o objetivo de apresentar o relatório de atividades e contas de 2019 

e eleger os corpos sociais para o novo ciclo económico 2020 - 2024.  

    

    

A sessão foi realizada com recurso ao sistema de videoconferência da CCB, 

conectando todas as ilhas da região à Academia Jota Monte, em São Vicente, onde 

os trabalhos foram coordenados pela Mesa da Assembleia.  

A agenda incluiu 2 pontos, a saber: discussão do relatório de atividades e contas de 

2019 e eleição de novos Corpos Sociais da CCB para o período 2020 – 2024. 

Na apresentação do relatório, o Presidente da Direção, Belarmino Lucas, debruçou-

se sobre os diferentes capítulos, ilustrando exemplos de atividades realizadas e seus 

respetivos impactos, realçou um conjunto de contributos da agremiação ao longo 

dos seus 2 mandatos à frente da instituição, avaliados pelos operadores económicos, 

parceiros institucionais e associados, como sendo relevantes e impactantes no 

crescimento dos negócios e investimentos, seja através da intermediação 

responsável e determinante para a melhoria do ambiente de negócios, reforma fiscal 

e simplificação dos sistemas e procedimentos administrativos. O Presidente 

igualmente sublinhou alguns dos projetos estruturantes que suportaram os objetivos 

estratégicos inscritos no seu plano do mandato, nomeadamente: 

− Transferência de competências de licenciamento para a CCB 

− Privatização da FIC; 

− Instalação da 1ª Entidade Certificadora de Cabo Verde; 

− Expansão da rede de delegações da CCB/AE a todas as ilhas de Barlavento; 

− Projeto de instalação do Complexo Industrial, no parque de lazareto; 

− Lançamento do novo cartão do empresário.   

A apresentação foi concluída com o Relatório Financeiro, durante o qual o Presidente 

assinalou os resultados operacionais conseguidos, sendo estes positivos e superiores a 

2018, equivalentes a 40.6 contos, e o facto de a CCB ter conseguido manter um 

desvio abaixo do limite imposto pelo Sistema de Gestão da Qualidade, ou seja, 

inferior a 3%. 

Da assembleia dos associados registaram-se 2 intervenções, sendo a primeira um 

pedido de esclarecimentos adicionais sobre o projeto de construção do novo 

espaço feiral da FIC SA em São Vicente e a segunda um mero elogio aos trabalhos e 

a dedicação da equipa cessante.  

O relatório foi aprovado com 231 votos a favor e 1 abstenção.  
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Para os trabalhos relativos ao segundo ponto da agenda, o Presidente da mesa 

confirmou terem sido observados todos os requisitos formais, exigidos pelos Estatutos 

e pelo Regimento da AG, e deliberou aceitar e validar a lista encabeçada por Jorge 

Pimenta Maurício, para se submeter à votação, como Lista Única.  

A ata dessa assembleia apresenta o conjunto de irregularidades as quais a mesa 

considerou insanáveis e, por conseguinte, deliberou não validar a lista encabeçada 

por Nuno Rafael Vasconcelos Lopes, tendo-a excluído do processo de votação por 

violação do disposto nos artigos 21º e 38º dos Estatutos da instituição e do art.10º nº2 

do Regimento da Assembleia Geral. 

Empossamento de 

Novos Corpos Sociais 

Na Assembleia Geral de 4 de setembro os associados da CCB sufragaram 

massivamente o manifesto eleitoral de uma nova equipa liderada por Jorge Pimenta 

Maurício, para comandar os destinos da agremiação durante o sétimo mandato, 

compreendido entre 2020 e 2024. Todos os membros dos novos Corpos Sociais foram 

empossados à 11 de dezembro, na presença do Ministro da Economia Marítima, em 

representação do Governo de Cabo Verde, dos empresários associados e parceiros 

públicos e privados, numa cerimónia que, embora simbólica, permitiu oficializar a 

proposta de valor da nova equipa à classe empresarial, sob o lema Reorganizar, 

Reposicionar, Reclamar, através de uma liderança participativa e inclusiva.  

Assim, ao abrigo do artigo 12 dos Estatutos da CCB, foram empossados os membros 

da Direção, nos seguintes cargos: 

Direção 

Presidente 

Jorge Pimenta Maurício, Representante da Translogistic, 

Lda. 

Vice-Presidente 

Suzana Mões Joaquim, Representante da Drogaria do 

Leão, Lda. 

Vogais efetivos: 

1. Vasco Pimenta Mascarenhas Figueiredo Silva, 

Representante da FAMA S.A. 

2. Filomena Fonseca Santos, Representante da 

Fonseca & Santos 

3. Helena Rebelo Rodrigues, Representante de 

Helena Rebelo Rodrigues  

4. Mário Gomes Mariano, Representante da 

Purágua, S.A. 

mario.mariano@puragua.cv 

5. Helena Sofia Fortes, Representante da HF – 

Mediação e Imobiliária, Lda. 

Vogais suplentes: 

1. José António Lima, Representante da Bento, S.A. 

2. Victor Jorge Lúcio Rocheteau, Representante da 

Tropictur, Lda. 

Representantes: 

Santo Antão – Alcinda Andreza 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 

paulosantos@edeal.cv 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente 

Maria Teresa Graça, Representante da Fly Viagens e 

Turismo, Lda. 

Vice-presidente 

Frantz Monteiro dos Reis Tavares, Representante da 

Decameron CV S.A. 

Secretária 

Tânia Sofia Gomes, Representante da Sossir, Lda.  

Conselho Fiscal 

Presidente 

Paulo César Martins Monteiro, Representante da 

GARANTIA, S.A. 

Vogais efetivos 

1. Pedro Arnaldo Xavier de Medina, Representante 

da MATEC, S.A. 

2. Francisco Eustáquio Figueiredo Silva, 

Representante da Empreitel Figueiredo, S.A. 

Vogais Suplentes 

1. José Gomes Lima, Representante da Limage, Lda. 

joselima@limage.cv 

2. Carlos Alberto Monteiro Santos, representante da 

Construções Metálicas, Lda. 
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O presidente cessante da CCB, Belarmino Lucas, destacou o percurso da 

agremiação empresarial e o papel que tem no desenvolvimento do setor na região 

Norte do país. Afirmou que a importância da CCB na vida do setor privado da região 

ficou demostrada com a respetiva atuação durante a pandemia da COVID-19, no 

apoio aos empresários que se debatem com dificuldades nunca vistas na sua 

atividade, na coordenação com a execução das medidas de mitigação dos efeitos 

económicos do novo coronavírus e de recuperação económica. “A atuação da 

CCB, em articulação com as suas congéneres, foi fundamental para que as medidas 

tomadas em boa hora pelo Governo para ajudar os empresários a atravessar este 

período de 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”, realçou. 

      

Jorge Maurício, o Presidente eleito para liderar a instituição nos próximos 4 anos, 

destacou, entre outras prioridades, o relançamento da economia após a crise 

pandémica, a sobrevivência das empresas e a manutenção dos postos de trabalho. 

A CCB, segundo Jorge Mauricio, “deve ser firme na defesa dos seus princípios e 

afastar-se com determinação dos interesses pessoais, manipuladores e radicais”. O 

momento que o país atravessa “clama por uma liderança apaixonada, forte e que 

saiba ouvir, comunicar e pôr de lado qualquer sentido de ego, orgulho ou vaidade 

que, evidentemente, obstruem qualquer tomada de decisão justa, eficiente e ética. 

Faremos da CCB uma agremiação financeiramente forte, respeitada, dinâmica e 

inovadora do ponto de vista organizacional e das relações institucionais”, referiu 

ainda.  
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Para o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, o sector privado necessita da 

formulação e/ou adequação de políticas públicas que melhorem o ambiente geral 

de negócios e favoreçam o crescimento através de um maior acesso aos mercados 

nacionais e internacionais, maior acesso à informação empresarial, aos serviços de 

assistência técnica e financiamentos. “O papel do Governo no desenvolvimento do 

setor privado é, portanto, essencial e tem sido ativo na implementação dos eixos de 

ações e projetos prioritários de reformas, objetivando estabelecer as diretrizes de 

atuação das empresas. O Ministro reiterou ainda nesse ato que “o Governo vai 

continuar a ser parceiro das empresas cabo-verdianas no reforço da sua liquidez”. 

   

WEBINAR 

Controlo Metrológico de Produtos Pré-Embalados 

O Decreto-lei nº. 24/2009, de 20 de julho, alterado pelo Decreto-lei nº. 67/2015, de 12 

de dezembro, estabelece as normas de rotulagem dos géneros alimentícios 

destinados a serem fornecidos diretamente ao consumidor final, bem como as que 

regulam determinados aspetos da sua apresentação e publicidade, sendo uma das 

menções obrigatórias na rotulagem, prevista no artigo 4º, a quantidade líquida nos 

géneros alimentícios pré-embalados. 

O IGQPI decidiu completar o quadro legal aplicável aos produtos pré-embalados, 

estabelecendo as condições a que estes produtos devem obedecer, bem como fixar 

as quantidades nominais em que alguns destes produtos devem ser comercializados, 

devido às suas caraterísticas específicas e por razões de interesse dos consumidores. 

A proposta de diploma define ainda as obrigações da entidade responsável pela 

colocação no mercado dos produtos pré-embalados, assim como possibilita a 

aposição do símbolo nos produtos acondicionados em Cabo Verde que satisfaçam 

as condições que lhes são aplicáveis. 

É neste quadro que a CCB e o IGQPI, na base do acordo de cooperação, 

promoveram um workshop em forma de webinar, com o objetivo geral de sensibilizar 

os operadores para o Controlo Metrológico de Produtos Pré-Embalados, e, 

especificamente, dar-lhes a conhecer as condições a cumprir na fixação das 

quantidades nominais obrigatórias, relacionar o instrumento com a melhoria do 

ambiente de negócio, explicar os principais conceitos associados e fundamentar o 

principio de cobrança de taxa, no quadro da portaria que regulamenta este 

diploma.  

Missões  

Empresariais [3.4] 

As missões empresariais tradicionais têm experimentado um acentuado declínio no 

último decénio, por razões de varia ordem, desde a democratização da internet e 

ferramentas que permitam promover e venda bens e serviços online, à facilitação da 

ordem do comércio mundial, considerando as melhorias da regulação impostas 
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nomeadamente pela Organização Mundial do Comércio e Organização Mundial 

das Alfandegas.  

Os estados de emergência vieram agravar essa situação, provocando encerramento 

e restrições de indústrias, fronteiras internacionais e transporte de pessoas e 

mercadorias. A CCB viu-se obrigada a reembolsar participantes inscritos em algumas 

das missões agendadas ao exterior, nomeadamente China, Espanha, Israel e 

Portugal.  

Algumas missões técnicas foram possíveis materializar-se devido à sua relevância. 

Entre elas destacam-se: 

Economic Update  

do Banco Mundial   

A CCB recebeu uma delegação pluridisciplinar do Banco Mundial, em fevereiro de 

2020, para o habitual exercício de verificação, no terreno, do panorama económico 

do país, avaliando os aspetos mais relevantes que interferem no ambiente de 

negócio, para além dos vários projetos financiados em curso. 

A delegação reuniu-se com a equipa da CCB e teve vários encontros personalizados 

com empresários dos setores do turismo, pesca, indústria, transportes e logística, 

usando as instalações da agremiação e das empresas envolvidas  

Núcleo da  

Marinha Grande de Portugal 

Trata-se de uma missão organizada pelo Núcleo do CENFIM da Marinha Grande de 

Portugal, a convite do Governo de Cabo Verde, com o objetivo de analisar as 

condições de cooperação na área de formação profissional em metalomecânica, 

envolvendo IEFP, PROEMPRESA, escolas técnicas e empresas privadas nacionais, 

cabendo à CCB a responsabilidade de coordenar o primeiro plano operacional que 

resultasse desse encontro.  

O Núcleo da Marinha Grande é pioneira na preparação de respostas às contínuas e 

crescentes necessidades de formação da Indústria Metalomecânica da Região de 

Leiria, nomeadamente de Moldes, abrangendo cerca de 250 empresas e 

posicionando-se entre as principais empresas de vanguarda na utilização de sistemas 

CAD/CAE/CAM.  

O principal projeto a inscrever nesse plano de cooperação prevê a mobilização e 

seleção de 20 jovens nacionais, sob a coordenação da CCB, para participar num 

curso técnico de metalomecânica em Portugal. 

ADIRN – Associação para o  

Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte  

Imbuída dos bons resultados que a cooperação com a ADIRN vem permitindo ao 

longo dos últimos anos, a CCB prontamente respondeu ao pedido de colaboração 

para a instalação, em Mindelo, da “Casa de Lusofonia”, um centro avançado da 

cooperação nos PALOPES. A Delegação da ADIRN foi integrada por 14 participantes, 

em representação das indústrias de Aveiro, da Camara Municipal de Mirando do 

Corvo, da Federação das Associações ligadas ao turismo de natureza e rural, entre 

outros. 

A discussão entre as partes em torno das possibilidades de alojar o projeto no Centro 

de Negócio da CCB, demonstrou, da parte da CCB, disponibilização de espaço 
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equipado para a realização das inscritas no projeto, para além de recursos humanos 

de suporte, sem, no entanto, poder hipotecar com exclusividade nenhuma parcela 

do Centro de Negócio para o efeito.  

A ADIRN aceitou analisar as possibilidades de adequar o projeto e, com anuência 

dos membros da associação e financiadores (PT2020), voltar ao assunto.  

Missão Empresarial  

Luso-Alemã - Energias Renováveis 

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA) organizou, com o habitual 

apoio da CCB, a VI Missão Empresarial de Energia para Cabo Verde, entre 17 e 20 de 

novembro de 2020, com a participação de empresas alemãs prestadoras e 

fornecedoras de serviços e equipamentos, desta vez, no setor da Mobilidade Elétrica. 

Neste âmbito foi organizado, no dia 13 de novembro, um briefing digital preparatório 

com os participantes alemães, representantes da organização da Renewables 

Academy e o Cônsul Honorário da República Federal da Alemanha em Cabo Verde.  

O VI Simpósio Germano-Cabo-Verdiano de Energia, este ano realizado em formato 

digital, contou com a presença de especialistas cabo-verdianos e alemães, tendo 

abordado temas sobre desenvolvimento e inovação tecnológica nas áreas da 

eficiência energética e energias renováveis com aplicabilidade no setor da 

Mobilidade Elétrica. O Simpósio foi inaugurado pelo Ministro da Indústria, Comércio e 

Energia, Alexandre Monteiro, e encerrado pelo Ministro da Economia Marítima, Paulo 

Veiga. 

O Simpósio foi assistido por mais de 70 participantes nacionais e alemães, incluindo 5 

empresas alemãs à procura de parceiros cabo-verdianas com atividade nas áreas 

da eficiência energética e de energias renováveis. No segundo dia do simpósio 

foram abordados temas relacionados com a estratégia para a mobilidade elétrica 

em Cabo Verde, expetativas setoriais no âmbito do desenvolvimento do setor, bem 

como desafios em torno das infraestruturas energéticas.  

A CCB apoiou a organização e realização de 44 reuniões bilaterais entre as 5 

empresas alemãs e mais de 20 entidades cabo-verdianas,  
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Comércio Externo 

Licenciamentos [3.5] 

Balança Comercial  

Os dados provisórios do comércio externo apurados pelo Instituto Nacional de 

Estatística (INE) indicam que, no 3º trimestre de 2020, tanto as importações como as 

exportações registaram evoluções negativas (-8,9%, -32,0% e -63,9%, respetivamente), 

em relação ao período homólogo. No mesmo período, o deficit da balança 

comercial diminuiu de 6,7% e a taxa de cobertura também decresceu em 2,3 pontos 

percentuais (p.p.). 

 

 
                                                                          Evolução do Comércio Externo, Cabo Verde, 2019 - 2020, em milhares de Contos 

 

Comércio Externo  

por Zonas Económicas 

Este capítulo traz dados importados do relatório do Comércio Externo do INE e traduz 

a estrutura e a evolução das trocas comerciais entre Cabo Verde e o Resto do 

Mundo, com incidência nas exportações e nas importações. Analisa-se também a 

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

Exportações por Zonas Económicas, principais clientes e bens  

No 3º trimestre de 2020, as exportações de Cabo Verde totalizaram 1184 mil contos, 

correspondendo a um decréscimo significativo de 558 mil contos (-32,0%), face ao 

período homólogo. No trimestre em análise, observa-se que a Europa continua sendo 

o principal cliente de Cabo Verde, absorvendo cerca de 92,6% do total das 

exportações cabo-verdianas.  

Comparativamente ao trimestre homólogo, as exportações para a Europa passaram 

de 1702 para 1097 mil contos, traduzindo numa diminuição de 35,5%. Em sentido 

oposto e, apesar de serem pouco expressiva em valor, a exportação para a América 

aumentou (207,1%). 

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 

económica europeia, representando 68,4% no 3º trimestre de 2020, mas diminuindo 
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12,9 p.p. face ao trimestre homólogo de 2019. Portugal ocupa o segundo lugar na 

estrutura das exportações (15,3%), aumentando ligeiramente (0,3 p.p.). Itália está no 

terceiro posto (7,8%), tendo aumentado 7,8 p.p. em relação ao período homólogo. 

Ainda, neste período, Estados Unidos da América, em quarta posição, registaram um 

aumento de 5,7 p.p. (1,6 para 7,3%), conforme ilustra o gráfico 1. 

Gráfico 1 - Estrutura das Exportações de Cabo Verde por principais clientes, 3º Trimestre 

2019 – 2020, em % 

 

Entre os produtos exportados por Cabo Verde no 3ºtrimestre de 2020, os preparados 

e conservas lideram o ranking (58,9%), os peixes crustáceos e moluscos ocupam o 

segundo lugar (17,0%) e os vestuários a terceira posição (6,6%), em relação ao 

registado no mesmo período do ano anterior. Estes três produtos representaram, no 

terceiro trimestre, 82,5% do total das exportações de Cabo Verde, diminuindo 7,8 p.p, 

comparativamente ao registado (90,3%) no mesmo trimestre de 2019.  

Gráfico 2 - Estrutura das Exportações por principais bens em Cabo Verde, 3º Trimestre 

2019-2020, em % 

 

 

Importações por zonas económicas, principais fornecedores e bens 

As importações de Cabo Verde, no período de referência, registaram um decréscimo 

de 8,9%, face ao mesmo período do ano anterior, quadro 3. O continente europeu 

continua a ser o principal fornecedor de Cabo Verde, com um peso de 75,2% do 

montante total (contra 78,0% do mesmo período do ano transato), seguido da 

Ásia/Oceânia (12,1%), da América (9,2%), Resto do Mundo (2,2%) e da África (1,3%).  
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As exportações do continente europeu para Cabo Verde evoluíram negativamente 

(-12,2%) entre dois trimestres em análise. Ainda, registaram-se diminuições das 

importações provenientes da África (-30,3%) e do Resto do Mundo (-12,3%), 

relativamente ao trimestre homólogo, quadro 3. Em sentido contrário, verificou-se 

uma evolução positiva no montante das importações proveniente da América (8,6%) 

e da Ásia e Oceânia (6,9%). 

Licenças  

comerciais emitidas em 2020 

Ilhas 

Importação Exportação 

Sub total Renovação Novas Renovação Novas 

São Vicente 166 24 10 5 205 

Santo Antão 18 5 5 1 29 

S. Nicolau 9 2 0 1 12 

Sal 83 16 2 0 101 

Boa Vista 21 8 0 0 29 

Total 297 55 17 7 376 

Relatório  

Financeiro [4] 
Análise 

Realização do Orçamento [4.1] 

A pandemia do Covid-19, incluindo as restrições e impactos determinou o adiamento 

da Assembleia-Geral Eleitoral da CCB, prevista para de março de 2020, facto que 

impossibilitando a aprovação de um orçamento específico, razão do recurso ao de 

2019.  

O resultado desse exercício é negativo, em torno de 874,9 (oitocentos e setenta e 

quatro contos), sendo que o desvio real indica uma ligeira diminuição no resultado 

final, em 2%. O resultado superou tanto o limite orçamentado (3%) como o estipulado 

no plano de monitorização de processos (3%) do Sistema de Gestão de Qualidade. 

As razões da variação entre o orçamentado e realizado são essencialmente as 

seguintes: 

− Diminuição, generalizada, dos rendimentos de atividades empresariais, por 

conta da pandemia, nomeadamente, missões empresariais, eventos e 

formação profissional; 

− Diminuição de rendimentos provenientes de atividades organizadas em regime 

presencial, tais como renda de espaços, formação e eventos; 

− Aumento dos gastos referentes a rubrica de “Limpeza, Higiene e Conforto” com 

a aquisição de materiais e equipamentos de higienização; 

− Aumento dos gastos com amortização de equipamentos; 

− Ligeiro desvio (em torno de 3%) dos rendimentos de atividades correntes reais 

em relação ao valor orçamentado;  
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− Redução dos gastos de atividades correntes. 

 

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 do ano transato advêm dos serviços disponibilizados aos associados 

e público em geral, nomeadamente, formação profissional, quotização, 

licenciamento comercial, rendas, entre outros. 

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

várias atividades, junto de parceiros nacionais e internacionais, com o objetivo de 

aliviar a tesouraria da instituição, por um lado e reduzir os gastos aos associados, por 

outro. 
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O licenciamento comercial continua ocupando o 1º lugar no ranking de serviços 

prestados, com 50%, seguido de quotas dos associados, 30%, rendas de exploração 

de espaços, 12%, formação Profissional, 7%, e fee de gestão de projetos, com 1%.  

A contribuição das ilhas nos “rendimentos” responde a seguinte ordem, decrescente: 

São Vicente, 66%, Sal, 17%, Santo Antão, 10%, Boa Vista, 5%; e São Nicolau, 2%.  

A variação em relação ao ano transato é negativa, originada pela diminuição 

generalizada dos rendimentos, com exceção dos de “atividades correntes” que 

apresentam um ligeiro aumento, derivado da melhoria na rubrica de “quotas”, onde 

registou-se um aumento de 47 novos associados contra os 35 de 2019, para além da 

recuperação de associados inativos. 

Gastos Previstos e realizados  

À semelhança dos rendimentos, os gastos estão divididos em: 

− Gastos de atividades empresariais:  

 

− Gastos de atividades correntes:  

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

funcionamento do “Centro de Negócio”, a saber: Eletricidade, conservação 
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e reparação, limpeza e higiene, IUP, gastos financeiros, seguro, amortizações 

e reintegração de edifícios e equipamentos 

Análise  

Financeira: 2020 – 2019 [4.2] 

 
O gráfico anterior realça a situação pandémica supra referenciada, com implicação 

ligeiramente negativa nas atividades de 2020, comparando com 2019, dado que a 

entidade foi obrigada ao teletrabalho entre os meses de março e maio, embora com 

atendimento e assistência presenciais aos associados e empresários, em toda a 

região de Barlavento, sempre que necessário.  

De realçar o esforço realizado na contenção dos gastos no geral e particularmente 

nos de fornecimentos e serviços terceiros, para melhoria do resultado. 

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 Cancelado 

Sistema de Comunicação Corporativa 6.000,00 Externa Cancelado 

Unidade de Mobilização de Recursos 6.000,00 Externa Cancelado 

Capacitação interna para assunção de novas competências do 

Estado 

15.000,00 
Externa Em curso 

Transição para Energias Renováveis 25.000,00 Externa Cancelado 

Edificação do Centro de Negócios na ilha do Sal 1.500,00 Externa Cancelado 

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 3.025.224,00 20.408.000,00 -17.382.776,00 

Missões 0,00 3.850.000,00 -3.850.000,00 

Formações 2.675.224,00 4.800.000,00 -2.124.776,00 

Eventos 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 

Fee Gestão de Projetos  350.000,00 5.258.000,00 -4.908.000,00 

Arbitragem e Conciliação 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 

Outras Atividades 0,00 500.000,00 -500.000,00 

        

Rendimentos de Atividades Correntes 28.725.786,00 29.600.000,00 -874.214,00 

Quotas 10.752.500,00 11.000.000,00 -247.500,00 

Licenciamento 17.938.064,00 18.600.000,00 -661.936,00 

Outras Atividades 35.222,00 0,00 35.222,00 

        

Proveitos e ganhos financeiros 5.512.189,00 5.628.000,00 -115.811,00 

Juros de depósito bancário 72.254,00 28.000,00 44.254,00 

Rendas Propriedade Investimento - "Centro 

Negocio" 

4.385.950,00 5.100.000,00 -714.050,00 

Outros Proveitos 1.053.985,00 500.000,00 553.985,00 

Rendimentos Extra.E.A 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RENDIMENTOS 37.263.199,00 55.636.000,00 -18.372.801,00 

        

GASTOS       

Gastos de Atividades Empresariais 2.643.230,00 13.963.440,00 -11.320.210,00 

Missões  0,00 3.347.827,00 -3.347.827,00 

Formação 2.598.133,00 4.173.913,00 -1.575.780,00 

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  45.097,00 4.347.826,00 -4.302.729,00 

Arbitragem e Conciliação 0,00 909.091,00 -909.091,00 

Outras não especificadas 0,00 434.783,00 -434.783,00 

       

Gastos de Atividades Correntes      

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 7.909.023,00 9.768.476,00 -1.859.453,00 

Água/Eletricidade 635.500,00 800.000,00 -164.500,00 

Combustíveis 70.045,00 150.000,00 -79.955,00 

Materiais/ Serviços de 

Manutenção/Conservação e Reparação 

165.631,00 450.000,00 -284.369,00 

Materiais de Escritório 368.402,00 500.000,00 -131.598,00 

Publicidade e Marketing 152.387,00 400.000,00 -247.613,00 

Livro e documentação técnica 2.620,00 50.000,00 -47.380,00 

Limpeza, Higiene e Conforto 689.250,00 550.000,00 139.250,00 

Gastos Vistoria 217.531,00 300.000,00 -82.469,00 

Rendas e Aluguer 1.294.440,00 1.371.600,00 -77.160,00 

Gastos de Representação 20.990,00 100.000,00 -79.010,00 

Comunicação 934.783,00 1.186.876,00 -252.093,00 

Seguros 190.842,00 300.000,00 -109.158,00 

Vigilância e segurança 0,00 50.000,00 -50.000,00 

Serviço informático 690.471,00 160.000,00 530.471,00 

Deslocações e Estadas 379.983,00 850.000,00 -470.017,00 

Honorários/ Trabalhos Especializados 1.249.845,00 1.400.000,00 -150.155,00 

Serviços bancários 187.414,00 350.000,00 -162.586,00 

Apoios aos Associados 332.109,00 450.000,00 -117.891,00 

Outros Fornecimentos 326.780,00 350.000,00 -23.220,00 

Gastos com Pessoal 21.938.082,00 28.231.588,00 -6.293.506,00 

Ordenados e Salários 14.873.585,00 20.510.918,00 -5.637.333,00 

Remunerações Adicionais 3.884.945,00 3.205.965,00 678.980,00 

Encargos Patronais 2.808.746,00 3.794.705,00 -985.959,00 

Outras Gastos com pessoal 370.806,00 720.000,00 -349.194,00 

Gastos Financeiras 858.381,00 1.100.000,00 -241.619,00 

Juros Suportados 858.381,00 1.100.000,00 -241.619,00 

Outras Gastos e Encargos 935.654,00 850.000,00 85.654,00 

Gastos projetos investimento "Centro de 

Negocio" 

316.993,00 450.000,00 -133.007,00 

Donativos 0,00 0,00 0,00 

Outras Gastos e Encargos 618.661,00 400.000,00 218.661,00 

Amortizações 3.853.714,00 3.200.000,00 653.714,00 

Provisões Exercício 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL DE GASTOS 38.138.084,00 57.113.504,00 -18.975.420,00 

RESULTADO LíQUIDO                 

(874.885,0) 

-1.477.504,00 602.619,00 
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Análise  

Financeira 2020–2019 [5.2] 

Rubrica 
Anual 

2020 2019  Variação  

RENDIMENTOS      

Rendimentos de Atividades Empresariais 3.025.224,00 10.155.305,00 -7.130.081,00 

Missões 0,00 2.634.340,00 -2.634.340,00 

Formações 2.675.224,00 2.926.112,00 -250.888,00 

Eventos 0,00 314.803,00 -314.803,00 

FEE Gestão de Projetos  350.000,00 258.150,00 91.850,00 

Arbitragem e Conciliação 0,00 979.000,00 -979.000,00 

Outras Atividades 0,00 3.042.900,00 -3.042.900,00 

       

Rendimentos de Atividades Correntes 28.725.786,00 28.405.637,00 320.149,00 

Quotas 10.752.500,00 10.209.500,00 543.000,00 

Licenciamento 17.938.064,00 18.027.000,00 -88.936,00 

Outras Atividades 35.222,00 169.137,00 -133.915,00 

       

Proveitos e ganhos financeiros 5.512.189,00 7.521.175,00 -2.008.986,00 

Juros de depósito bancário 72.254,00 58.561,00 13.693,00 

Rendas Propriedade Investimento - "Centro Negocio" 4.385.950,00 6.340.401,00 -1.954.451,00 

Outros Proveitos 1.053.985,00 1.122.213,00 -68.228,00 

Rendimentos Extra.E.A 0,00 0,00 0,00 

TOTAL RENDIMENTOS 37.263.199,00 46.082.117,00 -8.818.918,00 

       

GASTOS      

Gastos de Atividades Empresariais 2.643.230,00 6.737.957,00 -4.094.727,00 

Missões  0,00 2.825.728,00 -2.825.728,00 

Formações 2.598.133,00 1.977.067,00 621.066,00 

Antenas 0,00 0,00 0,00 

Quotas junto a organizações internacionais 0,00 0,00 0,00 

Organização de Eventos  45.097,00 964.162,00 -919.065,00 

Arbitragem e Conciliação 0,00 971.000,00 -971.000,00 

Outras não especificadas 0,00 0,00 0,00 

       

Gastos de Atividades Correntes      

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 7.909.023,00 8.449.777,00 -540.754,00 

Água/Eletricidade 635.500,00 632.632,00 2.868,00 

Combustíveis 70.045,00 98.258,00 -28.213,00 

Materiais/ Serviços de Manutenção/Conservação e 

Reparação 

165.631,00 520.346,00 -354.715,00 

Materiais de Escritório 368.402,00 506.736,00 -138.334,00 

Publicidade e Marketing 152.387,00 130.517,00 21.870,00 

Livro e documentação técnica 2.620,00 14.205,00 -11.585,00 

Limpeza, Higiene e Conforto 689.250,00 429.570,00 259.680,00 

Gastos Vistoria 217.531,00 225.019,00 -7.488,00 

Rendas e Aluguer 1.294.440,00 1.195.600,00 98.840,00 

Gastos de Representação 20.990,00 54.609,00 -33.619,00 

Comunicação 934.783,00 1.050.543,00 -115.760,00 

Seguros 190.842,00 198.406,00 -7.564,00 

Vigilância e segurança 0,00 0,00 0,00 

Serviços informáticos 690.471,00 268.735,00 421.736,00 

Deslocações e Estadas 379.983,00 940.917,00 -560.934,00 

Honorários/ Trabalhos Especializados 1.249.845,00 1.393.873,00 -144.028,00 

Serviços bancários 187.414,00 212.183,00 -24.769,00 

Apoios a Associados 332.109,00 283.186,00 48.923,00 

Outros Fornecimentos 326.780,00 294.442,00 32.338,00 

Gastos com Pessoal 21.938.082,00 21.172.113,00 765.969,00 

Ordenados e Salários 14.873.585,00 14.276.806,00 596.779,00 

Remunerações Adicionais 3.884.945,00 3.599.279,00 285.666,00 

Encargos Patronais 2.808.746,00 2.715.172,00 93.574,00 

Outras Gastos com pessoal 370.806,00 580.856,00 -210.050,00 

Gastos Financeiras 858.381,00 1.025.946,00 -167.565,00 

Juros Suportados 858.381,00 1.025.946,00 -167.565,00 

Outras Gastos e Encargos 935.654,00 5.072.926,00 -4.137.272,00 

Gastos projetos investimento "Centro de Negocio" 316.993,00 537.821,00 -220.828,00 

Donativos 0,00 0,00 0,00 

Outras Gastos e Encargos 618.661,00 4.535.105,00 -3.916.444,00 

Amortizações 3.853.714,00 3.582.784,00 270.930,00 

Provisões Exercício 0,00 0,00 0,00 

Gastos Extra. E.A  0,00 0,00 0,00 

TOTAL DE GASTOS 38.138.084,00 46.041.503,00 -7.903.419,00 

RESULTADO LIQUIDO -874.885,00            

(874.885,0) 

            

(874.885,0) 

            

(874.885,0) 

            

(874.885,0) 

40.614,00                 

40.614,0  

-915.499,00 
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Balanço 2020–2019 [5.3] 

 

 Notas 
31-12-2020 31-12-2019 

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  4.895.993 5.480.782 

             Equipamento de Transporte   0 0 

             Equipamento Administrativo   2.760.571 3.956.879 

 

             Outros Ativos Fixos Tangíveis  2.841.506 3.002.977 

      Total  11.088.327 13.030.895 

      Propriedades investimento a)     

             Edifícios e Outras Construções  19.422.418 21.269.914 

      Total  19.422.418 21.269.914 

      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 2.625.112 

       Total  2.625.112 2.625.112 

       Investimentos em Curso  g) 2.078.157 2.078.157 

       Total  2.078.157 2.078.157 

       Total do Ativo não Corrente  35.214.014 39.004.078 

      Ativo Corrente      

             Cliente 2 3.172.041 4.276.981 

             Outras Contas a Receber  3 592.829 265.063 

             Diferimentos  7 345.551 306.806 

             Caixa e Depósitos Bancários  8 17.970.491 13.174.361 

      Total do Ativo Corrente  22.080.912 18.023.211 

                    Total do Ativo  57.294.926 57.027.289 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO      

CAPITAL PRÓPRIO 12,13     

      Capital Próprio      

      Outras Reservas   39.287.626 39.287.626 

      Resultados Transitados  (2.719.327) (2.759.941) 

      Resultado Líquido do Período  (874.885) 40.614 

      Total do Capital Próprio (antes de Interesses 

Minoritários) 
 35.693.414 36.568.299 

                   Total do Capital Próprio  35.693.414 36.568.299 

PASSIVO      

     Passivo não Corrente       

     Financiamentos Obtidos  6 7.224.638 9.578.654 

      Total do Passivo não Corrente   7.224.638 9.578.654 

     Passivo Corrente       

     Fornecedores  4 922.482 742.728 

     Estado e Outros entes Públicos  5 634.614 518.620 

     Financiamentos Obtidos  6 2.187.195 2.019.630 

     Acionistas/Sócios   0 0 

     Outras Contas a Pagar  3 7.633.682 7.226.878 

     Pessoal i) 98.850 70.080 

     Diferimentos  7 2.900.051 302.400 

      Total do Passivo Corrente  14.376.874 10.880.336 

                 Total do Passivo   21.601.512 20.458.990 

     Total do Capital Próprio e do Passivo   57.294.926 57.027.289 

Demonstração  

de Resultados 2020-2019 [5.4] 

RÚBRICAS 
PERÍODO 

Notas 2020 2019 

Valores Valores 

     Rendimentos Atividades Empresariais   3.025.224,00 10.155.305,00 

      Rendimentos Atividades Correntes   28.725.786,00 28.405.637,00 

     Outros Rendimentos e Ganhos   5.512.189,00 7.521.175,00 

Resultado Operacional Bruto   37.263.199,00 46.082.117,00 

      Gastos Atividades Empresariais   2.643.230,00 6.737.957,00 

     Fornecimentos e Serviços Externos   7.909.023,00 8.449.777,00 

Valor Acrescentado Bruto   26.710.946,00 30.894.383,00 

      Gastos com o Pessoal   21.938.082,00 21.172.113,00 

     Outros Gastos e Perdas   1.794.035,00 6.098.872,00 

      Resultados Antes de Depreciações, 

Amortizações, Perdas/Ganhos de Financiamento e 

Impostos 

  2.978.829,00 3.623.398,00 

      Gastos/Reversões de Depreciação e de 

Amortização 

  3.853.714,00 3.582.784,00 

      Perdas/reversões por Imparidade de Ativos 

Depreciáveis/Amortizáveis 

  0,00 0,00 

     Resultado Operacional (Antes de 

Perdas/Ganhos de Financiamento e Impostos) 

  -874.885,00 40.614,00 

     Resultado Antes de Impostos   -874.885,00 40.614,00 

     Imposto Sobre Rendimento do Período   0,00 0,00 

     Resultado Líquido do Período   -874.885,00 40.614,00 
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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 sector 

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 setores 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 nas ilhas de 

Santo Antão, Sal, 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 registadas como propriedade de investimento, partes do Centro de Negócio e 

o edifício localizado em Alto Miramar. O Centro de Negócio é composto por 4 pisos, 

incluindo na cave, uma sala de formação multimédia, no piso térreo, sala de 

formação e reuniões, no segundo piso, uma sala de conferências e nos terceiro e 

quarto pisos, espaço de arrendamento para escritório. 

Os espaços de arrendamento para escritório, tanto no Centro de Negócios como no 

de Alto Miramar, continuam ocupados pelo Instituto Marítimo Portuário. A renda é 

mensal e o contrato tem validade de um ano, renovável automaticamente por igual 

período.  
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Os gastos e rendimentos inerentes a exploração do referido edifício “Centro de 

Negócio” 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.  

Em 2020, foi feito apenas um investimento numa unidade central para substituição 

do computador na delegação da ilha do Sal. 

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 Negócio” 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%; iii) equipamento administrativo, mobiliário e diversos 10% a 25%, e iv) 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 

Em 2020, não se registaram abates.  

e) Ativos intangíveis e amortizações 

Em 2020, não foi feito nenhum investimento em ativos intangíveis, manteve-se o 

programa de computador “PRIMAVERA” que foi amortizado 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, sendo 

o último balanço e demonstrações de resultado de 2014.  

Em 2019, foi registada uma desvalorização do investimento inicial, como perda por 
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redução de justo valor, no montante de 3.231,0 (três milhões, duzentos trinta e um 

contos), que corresponde a 53% do capital investido.  

O investimento financeiro referente a participação de capital na Sociedade 

AFROVERDE – CAPITAL PARTNERS, S.A., NIF 27164209, realizado em 2016, no valor de 

1.000,0 (um milhão de contos), que corresponde a 1000 (mil) ações a ser realizado 

em dinheiro. 

Foi realizado 30% do capital, em 2016, no montante de 300,0 (trezentos contos) e o 

valor restante, na ordem de 700,0 (setecentos contos), realizável num prazo de 5 

(cinco) anos. Tendo em conta o andamento desse processo, foi constituído, em 2019, 

uma 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.  

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. 

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.  

Desde 1 de janeiro a 31 de dezembro, a CCB manteve ao seu serviço uma média de 

21 colaboradores, com as seguintes alterações: 
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− Admissão de uma técnica, na base de contrato anual, na ilha de Boa Vista, 

para desempenhar a função de responsável da respetiva Delegação;  

− Admissão de uma técnica, na base de contrato semestral, na ilha de São 

Vicente, para desempenhar função de Administrativo de Comunicação e 

Marketing; 

− Admissão de um assistente de serviços gerais, na base de contrato semestral, na 

ilha de São Vicente; 

− Reenquadramento de 3 (três) colaboradores da Sede (ELIMINAR), conforme o 

Plano de Cargo, Carreira e Salários (PCCS), em vigor nesta instituição; 

− Rescisão de contrato, (POR DECISÃO UNILATERAL) em janeiro de 2020, por parte 

de uma administrativa na Sede; 

− Rescisão de contrato, (POR DECISÃO UNILATERAL), em dezembro de 2020, por 

parte de um Assistente Administrativo na ilha de Santo Antão. 

De realçar, ainda, que durante o exercício de 2020 a CCB aceitou 3 (três) recém-

formados, em regime de estágio com o IEFP, com o contrato tripartidário, com 

duração de três meses (renovável mediante justificação) em que a CCB contribuía 

com 50% do valor do estágio. De referir que uma das estagiárias foi contrata por um 

período de seis meses, renovável por igual período. 

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 PAGAR 

Os rendimentos referentes as quotas dos associados são registadas 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 Pagar” inclui alguns movimentos 

relacionados com Licenciamento Comercial, Quotas, Arrendamento de salas de 

conferências e formação, Formação Profissional, Missões Empresariais, Eventos 

Públicos, e Prestadores de Serviços (formadores, consultores, etc.). 

Foram anuladas imparidades para cobrir outros créditos registados pela CCB em anos 

anteriores, no valor de 458 contos.  

4. FORNECEDORES 

As contas a pagar aos fornecedores são registadas pelo seu valor nominal, não 

vencem juros, e são essencialmente equivalentes ao seu justo valor.    

5. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Correspondem às retenções, referentes ao período em análise, efetuadas no 

processamento das remunerações do pessoal e prestadores de serviços, 

nomeadamente: i) IRPS (Impostos sobre Rendimentos de pessoas singulares) e ii) INPS 

(Instituto Nacional de Providências Social) que engloba tanto a retenções dos 



 

43 
  

trabalhadores como os encargos da entidade patronal “CCB”. Não consta nenhum 

pendente referente aos anos anteriores, com nenhuma dessas instituições (IRPS ou 

INPS).  

6. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Em 2020, não foram contraídos empréstimos, mantendo-se aqueles contraídos junto 

ao Banco Comercial do Atlântico, sendo que a amortização decorre normalmente, 

como previsto:  

− Novembro de 2018 - 2.652 (dois mil, seiscentos e cinquenta e dois) contos, para 

aquisição e instalação de um sistema solar fotovoltaico para o “Centro de 

Negócio”, amortizável em 5 anos à uma taxa de 6.8% e prestações mensais e 

consecutivas de 53,0 (cinquenta e três) contos;  

− Dezembro de 2017 - 5.300 (cinco mil e trezentos contos), para remodelação do 

rés-do-chão em futuros escritórios da sede da CCB, nas seguintes condições: 

amortizável em 7 anos à uma taxa de 6.85%, renda mensal de 79 (setenta e 

nove) contos; 

− Maio de 2014 - 9.313 (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 (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 2020 e 2019, a conta de disponibilidade, Caixa e Equivalentes 

de Caixa, apresentavam a seguinte decomposição: 

Descrição 2020 2019 Variação 

1181 – Caixa  180.000,00 65.000,00 115.000,00 

1211 – D.O. - BCA 6.753.803,00 2.916.033,00 3.837.770,00 

1212 – D.O. - CECV 1.676.033,00 1.599.460,00 76.573,00 

1213 – D.O. - BI 1.744.100,00 691.684,00 1.052.416,00 

1214 – D.O. - BCN 873.423,00 1.018.810,00 -145.387,00 

1215– D.O. - BAI 797.619,00 1.945.707,00 
-

1.148.088,00 

1311 - D.P - BCA  318.777,00 318.777,00 0,00 

1312 - D.P - CECV-Caixa Económica de Cabo 

Verde 
1.626.736,00 1.618.890,00 7.846,00 

1313 - BI_BANCO INTERATLANTICO 4.000.000,00 3.000.000,00 1.000.000,00 

Total ………………………. 17.970.491,00 13.174.361,00 4.796.130,00 

9. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

A conta “caixa” não é movimentada, e as pequenas despesas são realizadas através 

de fundo fixo tando na sede como nas delegações. Os recebimentos, em dinheiro 

ou cheque, são depositados na conta à ordem, o mais tardar, no dia útil seguinte à 

operação. A conta de depósito à ordem inclui depósitos de curto prazo e são 

imediatamente realizáveis. A conta de depósitos à prazo engloba pequenos 

investimentos que vencem juros na ordem de 1% a 1.5% ano e não capitalizáveis com 
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exceção de um deposito a prazo constituído em 2016 na CECV. 

Para efeitos de elaboração do mapa de demonstração dos “fluxos de caixa” foram 

considerados depósitos bancários e os pagamentos. Foi utilizado o método direto de 

fluxo de caixa e registado um ligeiro aumento em relação ao ano transato: 

RUBRICAS Notas 

PERIODO 

2020 2019 

Valores Valores 

Método Direto  
 

  

Fluxos de caixa das atividades operacionais       

Recebimentos de clientes 2 6.592.123,00 6.839.640,00 

Pagamentos a fornecedores 4 -5.975.780,00 -12.339.008,00 

Pagamentos ao pessoal 1i) -20.342.748,00 -20.915.463,00 

Caixa gerada pelas operações  -19.726.405,00 -26.414.831,00 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o 

rendimento 
 0,00 0,00 

Outros recebimentos/pagamentos 3 27.631.761,00 30.462.659,00 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)   7.905.356,00 4.047.828,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento       

Pagamentos respeitantes a:      

Ativos fixos tangíveis 1b) -63.650,00 -679.091,00 

Outros ativos  0,00 -3.093.500,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)   -63.650,00 -3.772.591,00 

Pagamentos respeitantes a:      

Financiamentos obtidos  -2.187.195,00 -2.019.630,00 

Juros e gastos similares 10 -858.381,00 -1.025.946,00 

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 -3.045.576,00 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)  4.796.130,00 -2.770.339,00 

Efeito das diferenças de câmbio      

Caixa e seus equivalentes no início do período  13.174.361,00 15.944.700,00 

Caixa e seus equivalentes no fim do período  17.970.491,00 13.174.361,00 

10. GASTOS 

Esta rubrica inclui os gastos de atividades empresariais e gastos de atividades 

correntes. Os gastos de atividades empresarias estão relacionados com formação 

profissional e eventos públicos, e apresentam o seguinte saldo: 

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Missões empresariais 0,00 3.347.827,00 -3.347.827,00 
-

100,00% 

Formações profissionais 2.598.133,00 4.173.913,00 -1.575.780,00 -37,75% 

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 45.097,00 4.347.826,00 -4.302.729,00 -98,96% 

Arbitragem e Conciliação 0,00 909.091,00 -909.091,00 
-

100,00% 

Outras não especificadas 0,00 434.783,00 -434.783,00 
-

100,00% 

Total……. 2.643.230,00 13.963.440,00 
-

11.320.210,00 
-81,07% 

Os gastos de atividades correntes estão relacionados com os gastos de 

funcionamento da instituição, nomeadamente fornecimento e serviços de terceiros, 

gastos com pessoal, gastos financeiros, outros gastos e encargos, amortizações. O 

saldo é composto essencialmente por: 
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Atividades correntes Real Orçado Variações % 

Fornecimentos e Serviços de 

Terceiros 
7.909.023,00 9.768.476,00 

-

1.859.453,00 
-19,04% 

Gastos com Pessoal 21.938.082,00 28.231.588,00 
-

6.293.506,00 
-22,29% 

Gastos Financeiras 858.381,00 1.100.000,00 -241.619,00 -21,97% 

Outras Gastos e Encargos 935.654,00 850.000,00 85.654,00 10,08% 

Amortizações 3.853.714,00 3.200.000,00 653.714,00 20,43% 

Total…… 35.494.854,00 43.150.064,00 
-

7.655.210,00 
-17,74% 

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, composto essencialmente por: 

Outros gastos exploração e financeiros             Real  Orçado   Variação % 

Juros Suportados 858.381,00 1.100.000,00 -241.619,00 -21,97% 

Gastos projetos investimento "Centro de 

Negocio" 

316.993,00 450.000,00 -133.007,00 -29,56% 

Gastos Extra. E.A  618.661,00 400.000,00 218.661,00 54,67% 

Total…… 1.794.035,00 1.950.000,00 -155.965,00 -8,00% 

11. RENDIMENTOS, estão divididos em: 

Rendimentos de atividades empresariais, que englobam os seguintes rendimentos: 

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Missões 0,00 3.850.000,00 -3.850.000,00 -100,00% 

Formações 2.675.224,00 4.800.000,00 -2.124.776,00 -44,27% 

Eventos 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00 -100,00% 

Fee Gestão de Projetos  350.000,00 5.258.000,00 -4.908.000,00 -93,34% 

Arbitragem e Conciliação 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00 -100,00% 

Outras Atividades 0,00 500.000,00 -500.000,00 -100,00% 

Total……. 3.025.224,00 20.408.000,00 -17.382.776,00 -85,18% 

 

- Rendimentos de atividades correntes, como o nome indica estão 

relacionados com o próprio funcionamento da instituição como: i) quotas; ii) 

licenciamento comercial, com o seguinte saldo:  

Atividades empresariais Real Orçado Variação % 

Quotas 10.752.500,00 11.000.000,00 -247.500,00 -2,25% 

Licenciamento 17.938.064,00 18.600.000,00 -661.936,00 -3,56% 

Outras Atividades 35.222,00 0.00 0,00 100,00% 

Total…… 28.725.786,00 29.600.000,00 -909.436,00 -3,07% 

 

- Outros Proveitos e ganhos financeiros, engloba os rendimentos provenientes 

de i) Juros de depósito a prazo, ii) Rendas de exploração do edifício “Centro 

de Negócio, iii) serviços “videoconferências” e iv) outros proveitos que inclui a 

reversão de imparidade criada em 2019, nomeadamente: 

Proveitos e ganhos financeiros Real Orçado Variação % 

Juros de depósito bancário 72.254,00 28.000,00 44.254,00 158,05% 

Rendas Prop. Investimento - "Centro Negocio" 4.385.950,00 5.100.000,00 -714.050,00 -14,00% 

Outros Proveitos 1.053.985,00 500.000,00 0,00 100,00% 

Total…… 5.512.189,00 5.628.000,00 -669.796,00 -11,90% 



 

46 
  

12. CAPITAL PRÓRIO E RESULTADOS 

A conta de resultados engloba o resultado líquido do exercício e de exercícios 

anteriores.  

No exercício de 2020, foram contabilizados gastos no montante de 38.138 (trinta e 

oito milhões e cento e trinta e oito mil) contos e rendimentos no montante de 37. 263,0 

(trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e três contos), pelo que o Resultado do 

exercício foi negativo em 874,4 (oitocentos e setenta e quatro contos).  

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 0 39.287.626   0 
-

2.759.941 
40.614 36.568.299   36.568.299 

ALTERAÇÕES REFERENTES A RENDIMENTOS E GASTOS 

RECONHECIDOS NO PERÍODO  
 

0 0 

              0 

Resultado líquido do período  0 0 0 0,00 0 0 -874.885 -874.885 0 -874.885 

Primeira adoção de novo referencial contabilístico   0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Alterações nas políticas contabilísticas e as correções de erros  
0 0 

0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras   0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Realização do excedente de revalorização de ativos fixos tangíveis e 

intangíveis  
 

0 0 
0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Excedees de revalorização de ativos fixos tangíveis e intangíveis e respetivas 

variações  
 

0 0 
0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Ajustamentos por impostos diferidos   0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Outras alterações reconhecidas no capital próprio  0 0 0 0,00 0   0 0 0 0 

RESULTADO EXTENSIVO 2 0 0 0 0,00 0 0 -874.885 -874.885 0 -874.885 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO   
0 0 

                

Realizações de capital   0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Realizações de prémios de emissão   0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Distribuições   0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Entradas para cobertura de perdas  0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

Outras operações com detentores de capital  0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

  3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

OUTRAS OPERAÇÔES  0 0 0 0,00 0 40.614 -40.614 0 0 0 

GANHOS EXERCICIOS ANTERIORES  0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 

  4 0 0 0, 0,00 0 40.614 -40.614 0 0 0 

POSIÇÕES NO FIM DO PÉRIODO 2018                                                        1+2+3+4 
0 0 

39.287.626 0,00 0 
-

2.719.327 
-874.885 35.693.414 0 35.693.414 
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Relatório  

Auditoria 2020 [5.6] 
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Relatório  

Conselho Fiscal 2020 [5.7] 
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Balancete 2020 [5.7] 
Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.) 

11 CAIXA 180.000 0 180.000 

118 Fundo Fixo 180.000 0 180.000 

1181 Fundo Fixo Sede 50.000 0 50.000 

1182 Fundo Fixo Sal 65.000 0 65.000 

1183 Fundo Fixo Santo Antão 20.000 0 20.000 

1184 Fundo Fixo BOA VISTA 25.000 0 25.000 

1185 Fundo Fixo São Nicolau 20.000 0 20.000 

 Sub Total 180.000 0 180.000 

     

12 DEPÓSITOS À ORDEM 59.710.769 47.865.791 11.844.978 

121 Deposito Ordem - Bancos Nacionais 52.675.769 40.830.791 11.844.978 

1211 DO - BCA 29.095.190 22.341.387 6.753.803 

12111 DO - BCA C/ Nr. 64958282 29.064.260 22.341.387 6.722.873 

12112 DO - BCA C/ Nr. 68394216 30.930 0 30.930 

1212 DO - CECV 11.253.837 9.577.804 1.676.033 

12121 DO - CECV C/ Nr. 3940551 9.121.657 8.405.351 716.306 

12122 DO - CECV C/ Nr. 62929781 2.132.180 1.172.453 959.727 

1213 DO - BI 5.744.100 4.000.000 1.744.100 

12131 DO - BI C/ Nr. 9997801 5.744.100 4.000.000 1.744.100 

1214 DO - BCN 3.106.035 2.232.612 873.423 

12141 DO - BCN C/ Nr. 556606 3.106.035 2.232.612 873.423 

1215 DO - BAI 3.476.607 2.678.988 797.619 

12151 DO - BAI C/ NR.  3.476.607 2.678.988 797.619 

129 Transferência entre Bancos 7.035.000 7.035.000 0 

1291 Transfª Mesmo Banco 7.000.000 7.000.000 0 

1292 Transfª Bancos Diferentes 35.000 35.000 0 

 Sub Total 59.710.769 47.865.791 11.844.978 

     

13 DEPÓSITOS A PRAZO 8.945.513 3.000.000 5.945.513 

131 Deposito a Prazo Bancos Nacionais 8.945.513 3.000.000 5.945.513 

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 1.626.736 0 1.626.736 

13121 CECV-Caixa Económica de Cabo Verde 881.845 0 881.845 

13122 CECV- Caixa Económica de Cabo 

Verde_quotas 

744.891 0 744.891 

1313 Deposito a Prazo BI 7.000.000 3.000.000 4.000.000 

13131 BI_BANCO INTERATLANTICO 7.000.000 3.000.000 4.000.000 

 Sub Total 8.945.513 3.000.000 5.945.513 

     

21 CLIENTES 9.764.164 6.592.123 3.172.041 

211 Clientesc/c 9.764.164 6.592.123 3.172.041 

2111 Clientes/c em moeda Nacional 3.680.895 1.940.072 1.740.823 

211101 Associados São Vicente 3.183.745 1.523.922 1.659.823 

211101012 ALUMINDELO, LDA 18.000 18.000 0 

211101017 ARMANDO CUNHA, SA - CABO VERDE 375.000 11.000 364.000 

211101028 BENTO, S.A 147.000 147.000 0 

211101047 CONSTRUÇÕES METÁLICAS DE CABO 

VERDE, LDA 

112.800 144.850 32.050 

211101048 COOPENSINO- COOPERATIVA DE ENSINO 

SUPERIOR 

29.750 15.000 14.750 

211101052 CVQUALI- CONSULTORIAS EM QUALIDADE 

E SEGURANÇA ALIMENTAR, LDA 

26.650 26.650 0 

211101056 DESIGNDECOR, LDA 5.000 0 5.000 

211101063 ELECTRA NORTE 47.750 36.750 11.000 

211101068 EMPROFAC- SARL  79.950 79.950 0 

211101069 ENACOL- SARL 2.500 0 2.500 

211101070 ENAPOR, SA - PORTO GRANDE 229.397 35.000 194.397 

211101074 FAMA 5.500 0 5.500 

211101077 FIC- ZONA FRANCA COMERCIAL DE 

CABO VERDE, S.A 

442.773 14.100 428.673 

211101078 FILA'S CATERING, LDA 19.000 0 19.000 

211101090 FRESCURA DE BAIA- COMÉRCIO GERAL 1.500 0 1.500 

211101091 GARANTIA, COMPANHIA DE SEGUROS DA 

CABO VERDE, S.A 

14.500 2.500 12.000 

211101103 INDP 0 268.000 268.000 

211101106 JMP- ARQUITECTURA, URBANISMO E 

ENGENHARIA CIVIL, LDA 

30.000 30.000 0 

211101121 M.J.LDA 30.750 30.750 0 

211101123 MATEC, S.A.R.L 32.000 32.000 0 

211101129 MOAVE, SARL 12.450 12.450 0 
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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.) 

211101131 MUNDISERVIÇOS SUCURSAL DE CABO 

VERDE 

47.075 47.075 0 

211101137 O.J.F.P, LDA 35.800 0 35.800 

211101157 PURÁGUA, LDA 59.150 59.150 0 

211101175 SGZ-SOCIEDADE GESTÃO DA Z.I.L. 836.353 0 836.353 

211101178 SILMAC, SARL 9.900 0 9.900 

211101180 SINA- CONSTRUÇÕES, LDA 7.500 0 7.500 

211101183 SOCIEDADE CABOVERDIANA DE 

TABACOS, S.A 

13.250 13.250 0 

211101186 SOCIEX, S A  36.647 36.647 0 

211101188 SODIGÁS, SARL 4.250 4.250 0 

211101198 UNIVERSAL RECTIFICAÇÕES, SOC. 

UNIPESSOAL 

137.900 137.900 0 

211101199 URGIMED, LDA 12.750 12.750 0 

211101216 CABNAVE, SARL 64.000 64.000 0 

211101217 BAI - BANCO ANGOLANO DE 

INVESTIMENTO 

84.000 84.000 0 

211101218 TECNICIL INDUSTRIA, SA 135.000 135.000 0 

211101220 ATUNLO, CV 5.000 5.000 0 

211101232 DOUTVISION 15.000 0 15.000 

211101246 TERRA LODGE, LDA 4.400 4.400 0 

211101259 EUROFRUT, LDA. 0 3.000 3.000 

211101263 BLUE MARLIN HOTEL 11.000 11.000 0 

211101266 MILLER CIA - CV - SOCIEDADE 

UNIPESSOAL, SA. 

2.500 2.500 0 

211102 Associados - Sal 384.900 303.900 81.000 

211102002 ÁGUAS PONTA PRETA, LDA 224.250 224.250 0 

211102014 CABOCAN, LDA 5.000 5.000 0 

211102022 FREITAS CATRING, LDA 12.000 12.000 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 36.650 36.650 0 

211102041 SALCRIOLO- COMERCIALIZAÇÃO SAL, 

SOC. UNIP., LDA 

9.000 0 9.000 

211102056 DINAMICA COMERCIO GERAL 12.000 0 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 26.000 26.000 0 

211103 Associados - Santo Antão 10.250 10.250 0 

211103020 LABOLISA- LABORATÓRIO DE ANALISES 

CLINICAS 

4.500 4.500 0 

211103039 SPENCER CONSTRUÇÕES & IMOBILIÁRIA, 

LDA 

5.750 5.750 0 

211105 Associados - Boa Vista 102.000 102.000 0 

211105002 EDEAL CONSULTORIA E SERVIÇO, LDA 90.000 90.000 0 

211105009 KLS- COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, LDA 12.000 12.000 0 

211301 INSTITUIÇÕES 6.083.269 4.652.051 1.431.218 

211301002 DGCI-Direção Geral Contribuições e 

Impostos 

64.848 0 64.848 

211301005 PAICV 17.050 0 17.050 

211301008 CASA CIDADÃO 13.425 13.425 0 

211301009 MICE - MINISTERIO DE INDUSTRIA 

COMERCIO E ENERGIA 

375.320 0 375.320 

211301011 PAENCE/OIT 18.000 0 18.000 

211301012 NOCMAR 956.000 0 956.000 

211301026 OACV-DELEGAÇÃO REGIONAL DE 

BARLAVENTO 

25.300 25.300 0 

211301029 IMP - INSTITUTO MARITIMO PORTUARIO 4.592.200 4.592.200 0 

211301031 CÂMARA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

SERVIÇOS DE SOTAVE 

21.126 21.126 0 

 Sub Total 9.764.164 6.592.123 3.172.041 

     

22 FORNECEDORES 5.975.780 6.898.262 922.482 

221 Fornecedores/c 5.975.780 6.898.262 922.482 

2211 Fornecedores/c - Nacionais 5.975.780 6.898.262 922.482 

22110002 Fonseca & Santos, Lda 445.623 455.123 9.500 

22110003 Sefi, SARL 45.559 45.559 0 

22110004 Fly - Viagens e Turismo, Lda 178.490 178.490 0 

22110006 TROPICTOUR 27.900 27.900 0 

22110009 RTC 4.945 4.945 0 

22110010 Livraria Terra Nova 30.273 30.273 0 

22110011 Hotel Vista 11.440 11.440 0 
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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.) 

22110014 Bomba Enacol / Fonte Meio 68.660 73.660 5.000 

22110015 Protege 210.263 210.263 0 

22110016 ELECTRA NORTE 266.505 297.403 30.898 

22110017 CV Telecom 736.924 795.627 58.703 

22110019 EIC 112.450 112.450 0 

22110020 Incentea 383.811 383.811 0 

22110021 Mundiserviços/Mundiconsulting 88.212 88.212 0 

22110023 DIGITAL ELECTRONICOS, LDA 49.700 49.700 0 

22110026 Enapor, SA 320.477 321.877 1.400 

22110027 Enacol, SA 390.000 390.000 0 

22110031 EIC - Formação 639.537 639.537 0 

22110032 CAMARA MUNICIPAL SAO VICENTE 168.640 168.640 0 

22110035 FINGER 172.500 172.500 0 

22110038 INKTONER 19.394 19.394 0 

22110045 CLIMAR, LDA 57.929 60.805 2.876 

22110050 TECNICIL INDUSTRIAL 149.732 149.732 0 

22110053 SGZ - SOC. DE GESTÃO DA ZONA 

INDUSTRIAL DO LAZARETO, SA 

0 550.000 550.000 

22110055 EMICELA, LDA 105.770 105.770 0 

22110056 CÂMARA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E 

SERVIÇOS DE SOTAVENTO 

134.400 182.000 47.600 

22110057 RADIO MORABEZA 130.207 130.207 0 

22110059 OFICINA LIZARDO 136.719 136.719 0 

22110060 COGENT 289.800 289.800 0 

22119999 FORNECEDORES DIVERSOS 599.920 816.425 216.505 

 Sub Total 5.975.780 6.898.262 922.482 

     

23 FINANCIAMENTOS OBTIDOS 2.187.195 11.599.028 9.411.833 

231 Instituições de crédito e sociedades 

financeiras 

2.187.195 11.599.028 9.411.833 

2311 Empréstimos bancários 2.187.195 11.599.028 9.411.833 

23111 Empréstimos Bancários - Bancos 

Nacionais 

2.187.195 11.599.028 9.411.833 

231111 Empréstimo Bancários - BCA 2.187.195 11.599.028 9.411.833 

23111102 Empréstimos L/prazo - Hipotecários 2.187.195 11.599.028 9.411.833 

2311110201 Empréstimos L/prazo - I 982.890 5.384.279 4.401.389 

2311110202 Empréstimos L/prazo - II 701.041 4.032.788 3.331.747 

2311110203 Empréstimos L/prazo - III 503.264 2.181.961 1.678.697 

 Sub Total 2.187.195 11.599.028 9.411.833 

     

24 ESTADOS E OUTROS ENTES PÚBLICOS 6.042.908 6.677.522 634.614 

243 Retenção de impostos sobre rendimentos  1.771.203 2.059.905 288.702 

2431 Trabalho dependente 1.537.446 1.758.463 221.017 

2432 Trabalho independente 233.757 301.442 67.685 

24321 Residente 233.757 301.442 67.685 

248 Contribuições para a Segurança Social 4.271.705 4.617.617 345.912 

2481 Instituto Nacional Prev. Social 4.271.705 4.617.617 345.912 

248101 INPS - Prev. Social 4.271.705 4.617.617 345.912 

 Sub Total 6.042.908 6.677.522 634.614 

     

26 OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 4.319.266 11.360.119 7.040.853 

262 Devedores e credores por acréscimos  291.946 262.881 29.065 

2621 Devedores por acréscimos de 

rendimentos 

76.913 16.571 60.342 

26212 Juros a Receber 64.413 16.571 47.842 

26219 Outros Acréscimos de Rendimentos 12.500 0 12.500 

2622 Credores por acréscimos de gastos 215.033 246.310 31.277 

26229 Outros Acréscimos de Gastos 215.033 246.310 31.277 

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 

268 Outros devedores e credores 3.514.052 9.883.970 6.369.918 

2683 Devedores p/Cauções Prestadas 0 100.000 100.000 

2684 Outros Devedores Diversos 2.285.196 1.864.709 420.487 

26841 Outros Devedores Nacionais 2.254.696 1.834.209 420.487 

26841603 Fatura Formação 55.600 55.600 0 

26841607 ALEXANDRE PARIS - DELEGAÇÃO SÃO 

NICOLAU 

277.450 115.200 162.250 

26841999 Devedores Diversos 1.921.646 1.663.409 258.237 

26842 Outros Devedores Estrangeiros 30.500 30.500 0 

26842999 Devedores Diversos 30.500 30.500 0 

2685 Credores p/Cauções Recebidas 30.000 0 30.000 

2686 Operações c/ Licenciamento Comercial 359.750 735.100 375.350 
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Conta Descrição Débito (Acum.) Crédito (Acum.) Saldo (Acum.) 

26861 Licenciamentos Cobrados 127.000 45.000 82.000 

26864 Valor depositado a mais 37.000 98.500 61.500 

26866 Licenciamentos Por Identificar 195.750 591.600 395.850 

2689 Outros Credores Diversos 839.106 7.184.161 6.345.055 

26891 Outros Credores - Nacionais 839.106 7.184.161 6.345.055 

26891601 Fic - Feira Internacional de Cabo Verde 0 827.224 827.224 

26891998 Fornecedores Diversos 11.801 1.374.777 1.362.976 

26891999 Credores Diversos 827.305 4.982.160 4.154.855 

269 Perdas por imparidade acumuladas  513.268 513.268 0 

26901 Perdas Imparidade em Devedores 

Diversos 

513.268 513.268 0 

 Sub Total 4.319.266 11.360.119 7.040.853 

     

27 PESSOAL 17.501.096 17.599.946 98.850 

271 Remunerações a pagar  17.501.096 17.599.946 98.850 

2712 Ao pessoal 15.625.750 15.625.750 0 

2713 Aos Prestadores de Serviços 1.875.346 1.974.196 98.850 

 Sub Total 17.501.096 17.599.946 98.850 

     

28 DIFERIMENTOS 2.864.990 5.419.490 2.554.500 

281 Gastos a reconhecer 512.441 166.890 345.551 

2812 Prémios de Seguros Pagos 

Antecipadamente. 

279.345 130.806 148.539 

2819 Outros Gastos a Reconhecer 233.096 36.084 197.012 

282 Rendimentos a reconhecer 2.352.549 5.252.600 2.900.051 

2829 Outros Rendimentos a Reconhecer 2.352.549 5.252.600 2.900.051 

28294 PROEMPRESA - Projeto de Incubadoras 

SV e SA 

1.052.400 1.052.400 0 

28295 MINISTÉRIO FINANÇAS - 

CONTRATO_PROG DELEGAÇÃO 

COMPETENCIAS 

176.000 2.395.200 2.219.200 

28296 MINISTERIO TURISMO/PND 1.124.149 1.805.000 680.851 

 Sub Total 2.864.990 5.419.490 2.554.500 

     

41 INVESTIMENTOS FINANCEIROS 7.875.000 5.249.888 2.625.112 

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 5.249.888 5.249.888 

419001 Perdas por imparidade de investimento 

financeiro 

0 5.249.888 5.249.888 

 Sub Total 7.875.000 5.249.888 2.625.112 

     

42 PROPRIEDADES DEINVESTIMENTO 46.187.405 26.764.987 19.422.418 

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 26.764.987 26.764.987 

4282 Dep.Acum.Edificios e Outras Construções 0 19.280.796 19.280.796 

4283 Dep.Acum.Outras Propriedade de 

Investimento 

0 7.484.191 7.484.191 

 Sub Total 46.187.405 26.764.987 19.422.418 

     

43 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 38.263.883 27.175.556 11.088.327 

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 16.306.046 0 16.306.046 

4351 Aquisição Equipamento administrativo 16.306.046 0 16.306.046 

435101 Equipamento administrativo  11.005.994 0 11.005.994 

435102 Sala Multimédia 633.532 0 633.532 

435103 Sala Arbitragem 4.666.520 0 4.666.520 

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 27.175.556 27.175.556 
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4382 Dep. Acum. Edifícios e outras 

construções 

0 9.723.721 9.723.721 

438201 Edifícios Sede 0 9.723.721 9.723.721 

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 13.545.475 13.545.475 

438501  Equipamento administrativo 0 13.545.475 13.545.475 

4387 Dep. Acum. Outros ativos fixos tangíveis 0 306.360 306.360 

 Sub Total 38.263.883 27.175.556 11.088.327 

     

44 ACTIVOS 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 2.078.157 0 2.078.157 

455 Propriedades de investimento  2.078.157 0 2.078.157 

4552 Edifícios e outras construções 2.078.157 0 2.078.157 

455202 Pavilhões "ZIL" 2.078.157 0 2.078.157 

 Sub Total 2.078.157 0 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 2.800.555 81.228 2.719.327 

591 Resultados Transitados Acumulados 

(N/distribuídos) 

2.759.941 40.614 2.719.327 

5912 Resul.Transit. Exercício Anteriores 2.759.941 40.614 2.719.327 

593 Resultado líquido do período 40.614 40.614 0 

5933 Resultado líquido-apuramento 40.614 40.614 0 

 Sub Total 2.800.555 81.228 2.719.327 

     

61 DESPESAS PROJECTOS E ACTIVIDADES 

EMPRESARIAIS 

2.643.230 0 2.643.230 

612 Despesas Atividades Empresariais 2.643.230 0 2.643.230 

6124 Despesas com Eventos 45.097 0 45.097 

61241 Eventos Internos 20.900 0 20.900 

61242 Eventos Prestação Serviço 24.197 0 24.197 

6129 Despesas c/Outras Atividades 2.598.133 0 2.598.133 

61291 Formação 2.598.133 0 2.598.133 

 Sub Total 2.643.230 0 2.643.230 

     

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 8.461.521 552.498 7.909.023 

6211 Água 215.232 837 214.395 

6212 Electricidade 433.387 12.282 421.105 

6213 Combustíveis e outros fluidos 70.045 0 70.045 

62131 Gasóleo 63.660 0 63.660 

62139 Outros Fluidos 6.385 0 6.385 

6214 Conservação e reparação 165.631 0 165.631 

6215 Ferramentas e utensílios de desgaste 

rápido 

5.820 0 5.820 

6216 Material de escritório 368.402 0 368.402 

6217 Publicidade e propaganda 163.634 11.247 152.387 

6218 Livros e documentação técnica 2.620 0 2.620 

6219 Limpeza, higiene e conforto 696.560 7.310 689.250 

6220 Despesas com vistoria 228.071 10.540 217.531 

6221 Rendas e alugueres 1.294.440 0 1.294.440 

6222 Despesas de representação 20.990 0 20.990 

6224 Comunicação 934.783 0 934.783 

62241 Telefone fixo 130.387 0 130.387 

62242 Telefone Móvel 400.454 0 400.454 

62243 Internet 382.737 0 382.737 

62244 Portes de Correios 21.205 0 21.205 

6225 Seguros* 190.842 0 190.842 

6230 Serviços de informática 797.539 107.068 690.471 
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6233 Deslocações e estadas 417.026 37.043 379.983 

6235 Honorários /Trabalhos Especializados 1.602.766 352.921 1.249.845 

6236 Contencioso e notariado 125.500 0 125.500 

6237 Serviços Bancários 187.414 0 187.414 

6296 Equipamentos de baixo valor 95.293 0 95.293 

6297 Apoio a associados/Artigos para oferta 345.359 13.250 332.109 

6298 Outros fornecimentos e serviços 100.167 0 100.167 

 Sub Total 8.461.521 552.498 7.909.023 

     

63 GASTO COM O PESSOAL 21.942.181 4.099 21.938.082 

632 Remunerações do pessoal 18.758.530 0 18.758.530 

6321 Remunerações Base/Ordinárias 14.873.585 0 14.873.585 

63211 Rem. Base - Contrato Sem Termo 14.873.585 0 14.873.585 

6322 Remunerações Adicionais/Extraordinárias 3.884.945 0 3.884.945 

63222 Rem Adic. - Subsídios Féria e Natal 2.508.607 0 2.508.607 

6322201 Rem Adic. - Subsídios Féria  1.304.836 0 1.304.836 

6322202 Rem Adic. - Subsídios Natal 1.203.771 0 1.203.771 

63225 Rem. Adic. Subsídio de Chefia 1.120.640 0 1.120.640 

6322501 Rem. Adic. Subsídio de Chefia (SG) 563.040 0 563.040 

6322502 Rem. Adic. Subsídio de Chefia 

(GABINETES) 

557.600 0 557.600 

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 

635 Encargos sobre remunerações 2.808.746 0 2.808.746 

6351 Encargos C/ a Segurança Social 2.808.746 0 2.808.746 

636 Seguros Acidentes Trabalho Doenças 

Profissionais 

54.405 4.099 50.306 

6361 SOAT 54.405 4.099 50.306 

637 Gastos de ação social 33.000 0 33.000 

6374 Transporte do Pessoal 33.000 0 33.000 

638 Outros gastos com o pessoal 287.500 0 287.500 

6383 Estagiários 287.500 0 287.500 

 Sub Total 21.942.181 4.099 21.938.082 

     

64 GASTO DEDEPRECIAÇÃO E DE 

AMORTIZAÇÃO 

3.853.714 0 3.853.714 

642 Ativos fixos tangíveis 3.853.714 0 3.853.714 

6422 Edifícios e outras construções 2.432.285 0 2.432.285 

6425 Equipamento administrativo 1.259.958 0 1.259.958 

6429 Outros ativos fixos tangíveis 161.471 0 161.471 

 Sub Total 3.853.714 0 3.853.714 

     

68 OUTROS GASTOS 935.654 0 935.654 

681 Impostos 200.446 0 200.446 

6811 Impostos diretos 169.810 0 169.810 

68112 Imposto único sobre património 165.410 0 165.410 

68113 Imposto de circulação automóvel 1.400 0 1.400 

68118 Outros impostos diretos 3.000 0 3.000 

6812 Impostos indiretos 30.636 0 30.636 

68123 Imposto de selo 30.636 0 30.636 

687 Gastos em investimentos não financeiros 316.993 0 316.993 

6874 Gastos em propriedades de investimento 316.993 0 316.993 

688 Outros Gastos Gerais 418.215 0 418.215 

6881 Correções relativas a períodos anteriores 418.215 0 418.215 

 Sub Total 935.654 0 935.654 

     

69 PERDAS DEFINANCIAMENTO 858.381 0 858.381 

691 Juros suportados 858.381 0 858.381 

6911 Juros Normais de financiamentos obtidos 858.381 0 858.381 

 Sub Total 858.381 0 858.381 

     

71 RECEITAS DE PROJECTOS E ACTIVIDADES 

EMPRESARIAIS 

196.981 3.222.205 3.025.224 

719 Receitas c/Outras Atividades 196.981 3.222.205 3.025.224 

7191 Formação 46.981 2.722.205 2.675.224 

7193 Fee Gestão de Projetos 150.000 500.000 350.000 

 Sub Total 196.981 3.222.205 3.025.224 

     

72 RECEITAS DE ACTIVIDADES CORRENTES 88.000 28.813.786 28.725.786 

721 Joias e Quotas 88.000 10.840.500 10.752.500 

7211 Joias 1.000 38.000 37.000 

7212 Quotas 87.000 10.802.500 10.715.500 

722 Licenciamento comercial 0 17.938.064 17.938.064 
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7221 Licenciamentos cobrados (90%) 0 8.241.000 8.241.000 

7222 Vistoria 0 9.697.064 9.697.064 

726 UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SALAS 0 21.787 21.787 

7264 VIDEO CONFERENCIA 0 21.787 21.787 

728 Outras receitas correntes 0 13.435 13.435 

7282 OUTRAS RECEITAS NÃO ESPECIFICADAS 0 13.435 13.435 

 Sub Total 88.000 28.813.786 28.725.786 

     

76 REVERSÕES 0 457.668 457.668 

762 De perdas por imparidade 0 457.668 457.668 

7621 Em dívidas a receber 0 457.668 457.668 

76212 Outros devedores 0 457.668 457.668 

 Sub Total 0 457.668 457.668 

     

78 OUTROS RENDIMENTOS 30.500 5.085.021 5.054.521 

786 Rendimentos nos restantes investimentos 

financeiro 

0 72.254 72.254 

7862 Juros 0 72.254 72.254 

787 Rendimentos em investimentos não 

financeiros 

30.500 4.416.450 4.385.950 

7873 Rendas e outros rendimentos em 

propriedades de inv. 

30.500 4.416.450 4.385.950 

788 Outros Rendimentos Gerais 0 596.317 596.317 

7881 Correções relativas a períodos anteriores 0 596.317 596.317 

 Sub Total 30.500 5.085.021 5.054.521 

     

 Total 255.084.741 255.084.741 0 

 

Legislação  

publicada em 2020 [5.10] 

Janeiro 

Resolução nº1/2020 procede a criação da Comissão Nacional para a Estratégia 

Digital (CNED). 

Resolução nº2/2020 regula a Comissão Nacional do Comércio. 

Resolução nº9/2020 procede a 1ªalteração da Resolução nº37/2008, 27 outubro, que 

cria a Comissão Nacional para Desenvolvimento do Sistema Financeiro. 

Decreto-lei nº1/2020 procede a criação do Campus do Mar de Cabo Verde, com 

sua sede na reitoria da Universidade Técnica do Atlântico em Mindelo-São Vicente 

Decreto-lei nº2/2020 cria a Sociedade da Escola do Mar, e aprova os respetivos 

estatutos. 

Decreto-lei nº3/2020 define as normas e os procedimentos necessários na execução 

do Orçamento do Estado para o ano económico de 2020. 

Decreto-lei nº4/2020 cria a Comissão Nacional de Certificação. 

Resolução nº13/2020 aprova a criação de comissão Interministerial de coordenação 

de políticas em matéria de prevenção/combate a lavagem de capitais. 

Resolução nº14/2020 procede a 1ª alteração da Resolução nº81/17, de 28 de julho, 

que transfere a Unidade de Gestão de Projetos Especiais e projetos a ela vinculados 

para o MF. 

Fevereiro 

Decreto-Lei nº8/2020 procede a 1ª alteração ao Decreto-Lei nº 45/17, de 21 de 

setembro, que estabelece o regime jurídico da privatização do capital social dos 

TACV, SA 

Decreto-Lei nº11/2020 aprova os estatutos do Conselho Nacional de Estatística (CNE). 
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Decreto nº1/20 aprova acordo de cooperação para desenvolvimento do projeto de 

Formação Técnico-profissional na área de Metalomecânica e Computer Numeric 

Control (CNC). 

Decreto nº2/2020 aprova o acordo entre o Governo de Cabo Verde e o Governo da 

Hungria sobre a promoção e proteção recíproca de investimento 

Resolução nº32/2020 procede a 1ª alteração da Resolução nº97/2017, 22 de agosto, 

que cria o programa de micro empreendedorismo. 

Março 

Lei nº73/IX/2020 estabelece as normas que regulam a realização do investimento 

direto dos emigrantes em Cabo Verde. 

Lei nº75/IX/2020 concede ao Governo a autorização Legislativa para alterar o Código 

Marítimo, aprovado pelo Decreto legislativo nº14/10, de 15 de novembro 

Lei nº76/IX/2020 procede à primeira alteração da Lei nº41/VI/2004, que estabelece 

as bases do Serviço Nacional de Saúde. 

Dec-lei nº14/20 procede à primeira alteração do Decreto-lei nº27/2018, 24 de maio, 

que estabelece a estrutura, a organização e o funcionamento do Ministério da 

Economia Marítima. 

Decreto-lei nº18/20 procede à reestruturação do Arquivo Nacional de Cabo Verde 

(ANCV), que passa a ser Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde (IANCV). 

Decreto nº03/2020 aprova para ratificação o acordo entre o Governo de Cabo 

Verde e o Governo da Guiné Equatorial sobre promoção e a proteção recíproca de 

investimentos. 

Decreto-Lei nº20/2020 aprova o Código do Registo Comercial e procede à alteração 

do Decreto-Lei nº59/99 de 23 de setembro e do Decreto-Lei nº5/2004 de 16 de 

fevereiro. 

Resolução nº46/2020 aprova o plano nacional de contingência para a prevenção e 

controlo da pandemia de coronavírus (COVD-19). 

Resolução nº48/2020 interdita as ligações aéreas de Cabo Verde com todos os países 

assinalados com a pandemia Covid-19. 

Resolução nº153/IX2020 aprova para adesão, a convenção da União Africana sobre 

ciber segurança e proteção de dados pessoais. 

Decreto nº4/2020 aprova o acordo de cooperação económica e técnica entre 

Governo da República de Cabo Verde e o Governo da Hungria. 

Despacho conjunto nº1/2020 declara a situação de contingência em todo o território 

nacional. 

Despacho conjunto nº2/2020 define o regime geral de gestão e do ordenamento das 

atividades de pesca nas águas marítimas nacionais e no alto mar. 

Decreto-Lei nº26/2020 aprova o regime jurídico dos serviços de gestão de resíduos 

urbanos. 

Resolução nº51/2020 aprova as medidas de contingência para a ilha de Boa Vista. 

Deliberação nº06/2020 aprova as medidas de contingência ao Coronavírus (Covid-

19). 

Lei nº77/IX/2020 cria o Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), autoridade 

administrativa independente, a funcionar junto do Tribunal de Contas. 
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Lei nº78/IX/2020 regula a organização, competência e funcionamento do Conselho 

das Finanças Publicas, criada pela Lei nº55/IX/20 de 1/6 e o estatuto dos seus 

membros. 

Lei nº79/IX/2020 revoga o regime aplicável às instituições de crédito de autorização 

restrita, previsto nos artigos 38º e 45º da Lei nº 61/VIII/2014, de 23 de abril. 

Decreto-Lei nº28/2020 procede à criação da Parpública CV, S.A., sociedade gestora 

das participações sociais do Estado (SGPS). 

Decreto-Lei nº29/2020 procede à criação da Imopública CV, S.A., sociedade gestora 

de imóveis do Estado (SGI). 

Decreto-Lei nº32/20 procede à 1ª alteração do Decreto-lei nº47/16 de 27/9, que 

estabelece a estrutura, organização e normas de funcionamento do Ministério da 

Justiça e Trabalho. 

Decreto-Lei nº33/2020 cria a empresa Água e Rega, S.A., Sociedade Anónima 

Unipessoal, de capitais públicos, tendo o Estado como único acionista, e aprova o 

seu estatuto. 

Decreto-Lei nº34/20 procede à 1ª alteração do Decreto-Lei nº3/2020 de 17/1, que 

estabelece as normas e procedimentos necessários à execução do OE para ano 

económico 2020. 

Lei nº80/IX/2020 cria e regula o Estatuto de Projeto de Mérito Diferenciado, 

abreviadamente designado por PMD. 

Lei nº81/IX/2020 estabelece o regime jurídico aplicável à comunicação das 

irregularidades nas instituições financeiras e nas sociedades emitentes de valores 

imobiliários. 

Lei nº82/IX/2020 aprova o Estatuto da Ordem Profissional dos Auditores e Contabilistas 

Certificados de Cabo Verde, designada de OPACC. 

Portaria nº15 /2020 aprova o modelo de alvará, que titula o licenciamento do 

exercício da atividade do trabalho temporário. 

Resolução nº53/2020 declara a situação de calamidade em todo o território 

nacional. 

Retificação nº2/IX/2020 procede a alterações na publicação feita de forma inexata 

no B.O nº130, I Série, de 31 de dezembro de 2019. 

Resolução nº54/2020 aprova as medidas de aceleração da transformação digital na 

administração pública cabo-verdiana 

Resolução nº57/2020 cria, no âmbito da estratégia do fomento do 

empreendedorismo, do Governo Cabo Verde, a bolsa Cabo Verde digital. 

Decreto presidencial nº6/2020 declara o Estado de Emergência, em Cabo Verde, 

justificada por calamidade pública. 

Resolução nº109/2020 concede autorização a S. Exa. PR para Declaração do Estado 

de Emergência, em Cabo Verde, justificada por calamidade pública. 

Decreto-Lei nº36/2020 aprova as medidas de execução da declaração do Estado de 

Emergência em Cabo Verde. 

Deliberação nº7/2020 institui as medidas preventivas e restritivas adicionais e a nível 

municipal contra o Covid-19. 

Resolução nº58/2020 aprova medidas dirigidas à proteção social das famílias e à 

proteção dos rendimentos dos que operam no sector informal da economia. 
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Decreto-Lei nº37/2020 estabelece medidas excecionais e temporárias em matéria de 

proteção social e medidas fiscais, parafiscais e de gestão dos recursos humanos, de 

resposta à Covid-19. 

Decreto-Lei nº38/20 estabelece medidas excecionais de crédito às famílias, empresas 

e instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da economia 

social no âmbito de Covid-19. 

Decreto nº5/2020 aprova o acordo de crédito à exportação entre a República de 

Cabo Verde e a Unicredit Bank of Austria, AG. 

Abril 

Decreto-lei nº49/20 procede à 1ª alteração do Dec. Lei nº44/20 de 17/4l, que 

regulamenta a declaração do estado de emergência, decorrente da prorrogação 

decretada pelo PR. 

Decreto presidencial nº08/2020 prorroga a declaração do estado de emergência 

para as ilhas de Boa vista e Santiago justificada por calamidade pública. 

Portaria conjunta nº18/2020 aprova a comercialização de máscaras não médicas, 

de uso social ou comunitária. 

Lei nº89/IX/2020 estabelece o regime jurídico de organização e funcionamento do 

observatório do mercado de trabalho. 

Decreto-lei nº50/2020 fixa a margem máxima de comercialização de máscaras não 

médicas para o uso social ou comunitário. 

Resolução nº70/2020 autoriza a retoma das ligações marítimas de passageiros 

interilhas, com exceção das que têm origem ou destino em Santiago ou Boa Vista. 

Resolução nº71/20 precede à 1ªalteração da Resolução nº58/20, de 30/3, que 

aprova conjunto medidas dirigidas à proteção social das famílias e rendimentos dos 

que operam no setor informal. 

Decreto-lei nº51/2020 procede à regulamentação da declaração do estado de 

emergência, decorrente da prorrogação decretada pelo PR através do Dec. 

Presidencial nº09/20, de 14/5. 

Decreto presidencial nº09/20 procede a prorrogação do estado de emergência para 

a ilha de Santiago, justificada pela calamidade pública. 

Portaria nº19/2020 regula composição e funcionamento Comissão de Coordenação 

Técnica Sectorial, criada na dependência do Conselho Nacional do Emprego e 

Formação Profissional. 

Lei nº90/XI/2020 procede à 1ª alteração do Código de Mercado de Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto Legislativo nº01/2012, de 27 de janeiro. 

Lei nº90/XI/20 procede à 1ª alteração da Lei nº53/V/98, 11 maio, que estabelece as 

condições de acesso e exercício atividades de intermediação financeira em valores 

mobiliários. 

Lei nº90/XI/2020 procede à 1ª alteração da Lei nº62/VII/2014, de 23 de abril, que 

aprova a Lei das atividades e das instituições financeiras. 

Resolução nº74/2020 procede à 2ª alteração da Resolução nº97/2017, de 22 de 

agosto, que cria o Programa de fomento ao micro empreendedorismo. 

Decreto-legislativo nº3/2020 procede à 1ª alteração do Código Marítimo, aprovado 

pelo Decreto-legislativo nº14/2010, de 15 de novembro. 
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Resolução nº76/2020 declara a situação de calamidade com base na situação 

epidemiológica ainda existente na ilha de Santiago e nos riscos de propagação no 

País. 

Maio 

Decreto-lei nº49/20 procede à 1ª alteração do Dec. Lei nº44/20 de 17/4l, que 

regulamenta a declaração do estado de emergência, decorrente da prorrogação 

decretada pelo PR. 

Decreto presidencial nº08/2020 prorroga a declaração do estado de emergência 

para as ilhas de Boa vista e Santiago justificada por calamidade pública. 

Portaria conjunta nº18/2020 aprova a comercialização de máscaras não médicas, 

de uso social ou comunitária. 

Lei nº89/IX/2020 estabelece o regime jurídico de organização e funcionamento do 

observatório do mercado de trabalho. 

O Decreto-lei nº50/2020 fixa a margem máxima de comercialização de máscaras 

não médicas para o uso social ou comunitário. 

Resolução nº71/20 precede à 1ªalteração da Resolução nº58/20, de 30/3, que 

aprova conjunto medidas dirigidas à proteção social das famílias e rendimentos dos 

que operam no setor informal. 

Decreto-lei nº51/2020 procede à regulamentação da declaração do estado de 

emergência, decorrente da prorrogação decretada pelo PR através do Dec. 

Presidencial nº09/20, de 14/5. 

Portaria nº19/2020 regula composição e funcionamento Comissão de Coordenação 

Técnica Sectorial, criada na dependência do Conselho Nacional do Emprego e 

Formação Profissional. 

Lei nº90/XI/2020 procede à 1ª alteração do Código de Mercado de Valores 

Mobiliários, aprovado pelo Decreto Legislativo nº01/2012, de 27 de janeiro. 

Lei nº90/XI/20 procede à 1ª alteração da Lei nº53/V/98, 11 maio, que estabelece as 

condições de acesso e exercício atividades de intermediação financeira em valores 

mobiliários 

Lei nº90/XI/2020 procede à 1ª alteração da Lei nº62/VII/2014, de 23 de abril, que 

aprova a Lei das atividades e das instituições financeiras. 

Resolução nº74/2020 procede à 2ª alteração da Resolução nº97/2017, de 22 de 

agosto, que cria o Programa de fomento ao micro empreendedorismo. 

Decreto-legislativo nº3/2020 procede à 1ª alteração do Código Marítimo, aprovado 

pelo Decreto-legislativo nº14/2010, de 15 de novembro. 

Junho 

Resolução nº80/20 aprova a adoção de medidas de compensação financeira do 

Estado à Moave-SA, visando manutenção de preços de farinha de trigo durante 

período da pandemia. 

Resolução nº81/20 procede à fixação do valor de rendimento social de inclusão. 

Resolução nº82/20 procede à fixação da remuneração ilíquida mensal do gestor de 

fundo de emergência. 

Decreto-lei nº7/2020 aprova, no âmbito do programa de apoio em resposta à crise 

da covid-19, o acordo de empréstimo celebrado entre o Governo de Cabo Verde e 

o BAD. 
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Lei nº91/IX/2020 estabelece as bases do regime jurídico da criação, organização, 

desenvolvimento e funcionamento das zonas económicas especiais (ZEE). 

Julho 

Portaria conjunta nº24/2020 procede à aprovação do código de eficiência 

energética em edifícios. 

Decreto-lei nº54/20 regula os termos da atribuição de pensão aos membros da 

comunidade emigrada em situação de vulnerabilidade social e económica. 

Decreto-lei nº55/20 procede à criação da alta autoridade para a imigração e 

aprova os respetivos estatutos. 

Resolução nº97/2020 procede à criação da estrutura de missão com vista à 

implementação dum centro de recursos CAF na Direção Nacional de Aquisições 

Publicas. 

Deliberação nº7/2020 fixa o PVP máximo para as máscaras não médicas, para uso 

social ou comunitárias. 

Lei nº94/IX/2020 institui a Zona Económica Especial Marítima em SV, designada de 

ZEEMSV, e estabelece regime especial da sua organização, desenvolvimento e 

funcionamento. 

Lei nº95/IX/2020 estabelece as normas e procedimentos relativos ao reembolso 

antecipado nas operações de crédito realizadas pelas instituições de crédito a que 

se refere alínea c) do Art.º 2º. 

Portaria nº26/2020 fixa as taxas de juro anuais aplicáveis às obrigações de tesouro 

emitidas pela portaria nº36/99, de 23 agosto e detidas em carteira pelo Banco de 

Cabo Verde. 

Portaria Conjunto nº27/2020 fixa a taxa pela emissão da licença para exercício de 

transporte marítimo inter-ilhas de passageiros, carga geral ou misto. 

Aviso nº10/2020 aprova o protocolo de aplicação de acordo de parceria no domínio 

da pesca entre a República de Cabo Verde e a Comunidade Europeia (2019-2024). 

Lei nº96/IX/2020 estabelece o regime aplicável aos contratos de crédito aos 

consumidores do sistema financeiro. 

Lei nº97/IX/20 estabelece medida excecional e temporário de proteção postos de 

trabalho, no âmbito de Covid-19, através de regime simplificado de suspensão de 

contrato de trabalho. 

Decreto-lei nº58/2020 estabelece o regime jurídico do Seguro Obrigatório de 

Acidente de Trabalho e Doença Profissionais. 

Portaria nº31/2020 regulamenta a distribuição das multas e coimas previstas no 

regime jurídico das infrações fiscais não aduaneiras (RJITNA) aos funcionários e 

agentes da DNRE. 

Agosto 

Decreto-lei nº59/20 procede à aprovação do novo estatuto de Fundo de Ambiente, 

extingue Fundo de Águas e Saneamento e, altera o Decreto Legislativo nº14/97 de 1 

de agosto 

Lei nº100/IX/2020 aprova o orçamento retificativo do Estado para o ano económico 

de 2020. 

Resolução nº74/IX/2020 aprova o orçamento retificativo da Assembleia Nacional 

para o ano económico de 2020. 



 

63 
  

Retificação nº100/20 procede à correção da publicação feita de forma inexata, no 

B.O. nº93, I Série de 5 agosto, do Decreto-Lei que aprova os novos estatutos do FA, e 

extingue o FAS. 

Decreto-lei nº60/2020 procede à 1ª alteração do Decreto-lei nº55/2020, de 6 de julho, 

que cria a alta autoridade para a imigração e aprova os respetivos estatutos. 

Resolução nº115/2020 procede à criação do programa Cabo Verde Digital – 

Programa CVD. 

Resolução nº116/2020 procede à 5ª alteração da Resolução nº 107/2017, que aprova 

as diretivas de investimentos turísticos. 

Lei nº101/IX/2020 precede à 2ª alteração do Código Mercado Valores Mobiliários, 

aprovado pelo Decreto Legislativo nº1/12, 27/1, alterado pela Lei 90/20 de 26/5. 

Decreto-lei nº64/2020 atribui a competência de regulação e fiscalização do preço 

dos testes TR-PCR para Covid-19 à ERIS, durante a situação da pandemia. 

Setembro 

Decreto-lei nº66/2020 procede à 2ª alteração ao Decreto-lei nº11/2011, de 30 de 

janeiro, que aprova o estatuto do pessoal da segurança prisional. 

Resolução nº119/2020 fixa o estatuto remuneratório do presidente e do fiscal único 

da alta autoridade para imigração, I.P 

Resolução nº121/2020 fixa o estatuto remuneratório do Instituto Marítimo e Portuário. 

Deliberação nº10/2020 procede à fixação do preço máximo de 14.000$00 para o 

teste RT-PCR-para identificação do SARS CoV-2. 

Decreto-lei nº68/2020 cria o parque tecnológico Arquipélago Digital, sociedade 

anónima de capitais públicos, abreviadamente designado de TechparkCV, SA. 

Decreto-lei nº69/2020 cria a autoridade da Zona Económica Especial de Economia 

Marítima em São Vicente e aprova dos respetivos estatutos. 

Decreto-lei nº70/2020 estabelece o regime de taxas devidas no âmbito de 

procedimento de avaliação de impacto ambiental. 

Decreto-lei nº70/2020 aprova o estatuto do pessoal da Inspeção Geral das Atividades 

Económicas. 

Decreto nº09/20 aprova acordo que visa financiamento 2ª reforma empresas 

públicas e elaboração política de gestão fiscal, entre GCV e Associação 

Internacional para Desenvolvimento. 

Decreto nº10/20 aprova acordo financiamento entre GCV e Associação 

Internacional Desenvolvimento, para financiar Projeto Harmonização Melhoria 

Estatística na África Ocidental. 

Resolução nº129/2020 fixa a remuneração dos membros do conselho diretivo do 

Instituto do Mar (IMAR). 

Deliberação nº2/2020 aprova a redução de taxa de rede das infraestruturas. 

Deliberação nº4/2020 aprova o orçamento retificativo para o ano 2020. 

Decreto regulamentar nº9/2020 aprova a Lei orgânica da Inspeção Geral das 

Atividades Económicas. 
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Outubro 

Decreto-lei nº66/20 aprova acordo e respetiva subvenção, entre Gov CV, Banco 

Internacional Reconstrução Desenvolvimento e Associação Internacional de 

Desenvolvimento para financiar projeto resposta ao covid-19. 

Resolução nº139/20 cria programa de fomento de micro empreendedorismo e 

procede à renovação da resolução 97/17, de 22 de agosto, Resolução 32/20, de 24 

de fevereiro e Resolução 74/20, de 26 de Maio. 

Resolução nº140/20 procede à 1ª alteração da Resolução 66/20 de 24/4, que autoriza 

reprogramação/afetação de verbas inscritas no fundo ambiente para amortizar 

dívidas da AdS e AEB, junto da CECV. 

Deliberação nº4.4/2020 procede à alteração orçamental - transferências de verbas 

do ano económico de 2020. 

Republicação nº227/2020 procede à republicação da publicação inexata feita no 

B.O nº147 II Série, de 16 de outubro de 20, referente ao Plano Conta Fundo de 

Pensões. 

Decreto-lei nº75/2020 procede à 4ª alteração do estatuto de pessoal do Registo 

Notariado e Identificação, aprovado pelo Decreto-Lei nº10/2017, de 14 de março. 

Decreto-lei nº76/2020 aprova o processo de alienação do capital social da S.C.S, 

bem como o caderno encargos que regula os termos, condições e trâmites da 

alienação. 

Lei nº103/IX/20 procede à 1ª alteração da Lei nº97/IX/20, 23 julho, que estabelece 

medida excecional e temporária de proteção de postos de trabalho no âmbito da 

pandemia Covid-19. 

Portaria nº55/2020 aprova o plano de ordenamento turístico da zona de 

desenvolvimento turístico integral de sul da Baia das Gastas – ilha de São Vicente. 

Portaria nº56/2020 aprova o plano de ordenamento turístico da zona de 

desenvolvimento turístico integral de São Pedro – ilha de São Vicente. 

Novembro 

Decreto regulamentar nº14/2020 aprova as tabelas salariais do pessoal da segurança 

prisional, a vigorar sucessivamente para os anos 2021, 2022 e a partir de 2023. 

Extrato do Despacho nº37/20 fixa a remuneração dos órgãos do centro de 

arbitragem tributário. 

Extrato do Despacho nº38/20 altera a convenção coletiva de trabalho para 

empresas de segurança privada, celebrada entre Associação Nacional Empresas 

Segurança Privada e os Sindicatos – SISCAP e SIAP 

Decreto-lei nº78/20 procede à aprovação do regime de crédito do IVA nas 

aquisições de água e eletricidade para fins exclusivamente agrícolas, bem como o 

regime do IVA de caixa na transmissão dos referidos bens. 

Decreto-lei nº79/20 procede à aprovação do regime jurídico que institui a FT 

eletrónica e os documentos fiscalmente relevantes eletrónicos, bem como as 

condições para sua emissão, conservação e arquivo. 

Resolução nº179/2020 aprova para ratificação, acordo entre o GCV e a Interpol, 

sobre definição quadro legal que rege a implementação do programa de SIPAO- 

Sistema Informação Policial da África Ocidental em CV. 
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Dezembro 

Aviso nº11/2020 publica a apólice uniforme do Seguro Obrigatório do Acidentes de 

Trabalho para trabalhadores independentes e para trabalhadores por conta de 

outrem. 

Deliberação nº15/2020 procede à fixação da taxa da contribuição de regulação e 

supervisão para o ano económico de 2021 nos sectores farmacêutico e alimentar 

Portaria nº62/2020 procede à aprovação do logotipo da fatura eletrónica. 

Portaria nº64/2020 procede à aprovação do quadro do pessoal do Instituto de 

Gestão de Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI. 

Portaria nº65/2020 procede à alteração da Portaria nº45/19,23 dezembro, que 

aprova Plano de Cargos Carreira e Salário do pessoal do Instituto Gestão de 

Qualidade e da Propriedade Intelectual-IGQPI. 

Decreto nº13/2020 aprova para publicação oficial, Regulamento C/Reg.13/12/12 da 

CEDEAO sobre controlo de qualidade de adubos, adotado a 2 de dezembro de 2012, 

em Abidjan. 

Decreto-lei nº83/2020 procede à 1ª alteração do Dec. Lei 10/20, de 7 de fevereiro., 

que regula a composição e o funcionamento do Conselho Nacional de Emprego e 

Formação Profissional. 

Decreto-lei nº85/2020 estabelece um regime excecional e temporário relativo aos 

contratos de seguros. 

Decreto-lei nº86/2020 procede à 1ª alteração ao estatuto do pessoal da IGAE 

aprovado pelo Decreto – lei nº 71/20, de 17 de setembro. 

Decreto-lei nº87/2020 regula o procedimento de aprovação de projetos de 

edificação de empreendimentos nas Zonas de Desenvolvimento Turístico Integrado - 

ZDTI e licenciamento de respetivas obras. 

Decreto regulamentar nº16/2020 procede à alteração do Decreto Regulamentar 

nº9/20 de 25 setembro, que aprova lei orgânica da Inspeção Geral das Atividades 

Económicas-IGAE. 

Resolução nº170 procede à aprovação da subvenção a ser atribuída aos agricultores 

para aquisição e instalação de sistemas de rega gota-a-gota. 

Resolução nº171/2020 procede à criação da comissão nacional de coordenação 

para a introdução da vacina contra a COVID-19. 

Resolução nº172/2020 procede à aprovação da carta de política para a economia 

azul em Cabo Verde. 

Decreto-lei nº88/2020 procede à 1ª alteração do Decreto-lei nº58/20, de 29 de julho, 

que estabelece regime jurídico de Seguros Obrigatório de Acidentes de Trabalho e 

Doenças Profissionais. 

Aviso nº42/2020 regula a tarifa do Seguro Obrigatório do Acidente de Trabalho e de 

Doenças Profissionais. 

Lei nº109/2020 procede à Aprovação do Orçamento do Estado para o ano 

económico de 2021. 

Resolução nº181/2020 procede à Aprovação do Orçamento Privativo da Assembleia 

Nacional para o ano económico de 2021. 


