
 

MEMORANDO 

Encontro de Direção da CCB com Empresários de Santo Antão 

Data: 06/05/2021 

Local de realização: Online, através da Plataforma Zoom 

Horário: 16h00 – 18h00 

Participantes: 

• CCB (Direção e staff técnico); 

• Associados e Empresários de Santo Antão; 

Antecedente e agenda do encontro: 

A Direção da CCB, no seu programa para o ciclo económico 2020 – 2024, definiu três eixos estratégicos – 

Reorganizar, Reposicionar e Reivindicar – na base dos quais serão desenvolvidas as atividades anuais de 

promoção e defesa dos empresários. 

Pretende-se um reposicionamento estratégico que deverá ser sustentado com maior presença e 

participação da própria Direção na gestão institucional, efetiva presença da CCB em todas as ilhas da 

região e, não menos importante, maior envolvimento dos associados nas atividades da agremiação. 

Neste quadro, a Direção da CCB realizou uma sessão webinar (zoom) com empresários de Santo Antão, 

com a seguinte agenda: 

• Enquadramento; 

• Plano Mandato 2020-2024; 

• Impacto da COVID-19 no mercado e nas empresas; 

• Auscultação dos associados 

Organização da reunião: 

Presidência pelo Dr. Jorge Maurício, coadjuvado pelo Secretário Geral, Dr. Gil Costa. 

Esteve representado na reunião associados e operadores de todos os setores económicos da ilha, incluso 

a representante da Direção na ilha, Drª Alcinda Lima e outros membros da Direção e staff técnico da CCB, 

incluso o Delegado de Santo Antão, Dr. Nivaldo Oliveira.  

Sessões de abertura: 

Antes da abertura da reunião: o Sr. SG, fez o enquadramento e explicou todo o seu processo, 

agradecendo, a todos pela presença; 

De seguida a Srª representante da Direção na ilha, endereçou uma mensagem, nomeadamente, 

exortando os empresários a importância de colocarem suas preocupações; 



A sessão deu início com a Presidência do Dr. Jorge Maurício:  

• agradecendo os presentes, explicando a finalidade e os objetivos com o encontro. 

• explicou detalhadamente os aspetos prioritários da Direção, dentro do plano do mandato 

estabelecido para o ciclo 2020-2024 – Reorganizar – Reposicionar - Reivindicar (uma CCB mais 

aglutinadora e inclusiva), e sua materialização anualmente, através dos respetivos planos de 

atividade e orçamento; 

o ajustar o portfolio de serviço a necessidade do setor empresarial privado; 

o apostar numa gestão eficaz; 

o garantir transparência institucional; 

o implementar uma política de comunicação de interna e externa; 

o apostar e assegurar uma melhoria continua no ambiente de negócio (público-privado); 

o nova modelo liderança e modelo gestão institucional; 

o apostar numa maior presença territorial e estratégica às demais ilhas; 

o aumentar o network, agregando valor institucional e corporativo, 

o aumentar o associativismo e base da representatividade local (recuperar associados e 

conquistar novos); 

o capacitação funcional (dar voz ao empresário); 

o garantir a sustentabilidade da CCB; 

• fazer uma avaliação do impacto da pandemia do COVID-19, no mercado e nas empresas; 

o situação critica de grandes percentagens de empresários nacionais; 

o situação de perda de empregos a nível nacional; 

o nível de aderência ao lay-off, com sua tendência decrescente; 

o apoio a tesouraria: linhas de crédito, moratória, linha de garantia para MPME, liquidação 

de faturas pendentes, reembolso do IVA, impostos e taxas; 

o a retoma económica: a postura da CCB junto do governo, no intuito de uma aproximação 

interinstitucional que beneficie, nomeadamente, os Associados e a própria CCB. Estarmos 

atentos e a altura para acompanhar todas as mudanças de mercado. 

• Agenda especifica para a região de Santo Antão: 

o Plano de ações prioritários; 

o Projeto para construção do terreno: centro de negócio; 

o Âmbito do acordo com Pro Empresa, para instalação da Incubadora de Agronegócios; 

• auscultação dos empresários em viva voz, no intuito de se construir e estreitar uma plataforma 

de entendimento, de forma a que a CCB possa proceder à propostas mais assertivas e de encontro 

aos interesses dos empresários de Santo Antão; 

Em termos genéricos, alguns tópicos abordados: 

a) necessidade de uma maior atenção na melhoria do processo do sistema financeiro nacional, 

nomeadamente, conseguir junto dos intervenientes efetivar e agilizar todo o processo do 

ecossistema de financiamento em prol das empresas (que os apoios/desembolsos de fato 

cheguem às Empresas/promotores, nomeadamente às MPE’s); 

b) necessidade de intervenção da CCB, no sentido de uma averiguação cuidadosa ao sistema (que 

os valores recebidos e taxas de juros promocionais estejam como previamente definidos. Sendo 



que atualmente as condições não beneficiem em nada as empresas/promotores, pelo contrário), 

e pautar pelo equilíbrio do sistema; 

c) fazer chegar aos artesãos as promessas de outrora, na medida de ajudar e facilitar a colocação e 

promoção de suas obras no mercado. Fazendo funcionar o protocolo criado: uma rede de 

distribuição de artesanato, para facilitar e dar regalia para circulação e escoamento de produtos 

artesanais inter-ilhas, mas que no momento está sem andamento (preocupação a nível nacional); 

d) facilitar nos despachos e circulação de mercadorias junto das alfandegas e correio (benefícios e 

incentivos por ex.) na aquisição de matéria prima e na exportação; 

e) criar incentivos para artesãos: na circulação e escoamento de seus produtos no mercado;  

f) necessidade de se refletir sobre o preço, custo de circulação e envios de produtos (nacional e 

internacional), através dos correios. A necessidade de conseguir taxas mais reduzidas; 

g) fazer valer de fato as isenções para o REMPE junto das alfandegas, para aquisição de matéria 

prima (esta na legislação e na prática não é cumprida); 

h) ver com a TICV, aparentemente, a não existência de planos de viagens (isso dificulta a intenção 

de vinda dos turistas por ex.); 

i) pressionar autoridades com vista o levantamento do embargo imposto aos produtos agrícolas de 

Santo Antão (alegadamente, existem zonas livres da praga de mil pés e produtos de qualidade). 

Importância do levantamento para o escoamento dos produtos, por conseguinte, combater os 

prejuízos causados aos agricultores/operadores, já que não conseguem colocar todos seus 

produtos no mercado, acarretando a perdas desnecessárias. Acredita-se que o levantamento do 

embargo é um instrumento importante para combater a informalidade e ajudar a despoletar a 

economia da ilha;  

j) necessidade da CCB intervir junto de autoridades quanto a dinamização do Centro de Expurgo, 

enquanto, Santo Antão ilha agrícola; 

k) opostos à possibilidade dum novo estado de emergência (não é solução, visto a vulnerabilidade 

do nosso país), pedem intervenção da CCB neste sentido (estado de emergência somente numa 

última instância); 

l) querem uma política que vai de encontro aos interesses do tecido empresarial; 

m) alertar à IGAE sobre a necessidade de reforçar suas fiscalizações às unidades de produção do 

grogue (relativamente a atual produção desenfreada da aguardente de açúcar jamais visto, 

possivelmente, ultrapassando os níveis de produção da década de 90 e princípios de 2000). “Neste 

momento estima-se que mais de 80% das unidades de produção estão a produzir produtos 

adulterados”; 

n) “necessidade imperiosa de fazer funcionar a 100% o laboratório de Afonso Martinho, de forma 

que todo o grogue produzido em Santo Antão possa ser testado no referido centro e, também, 

receber um selo de qualidade que lhe dê garantias de livre transito. Mas também, que a IGAE 

possa utilizar tal centro para fazer análises de amostras recolhidas no terreno de forma aleatória, 

durante as suas ações de fiscalização do dia a dia”; 

o) Pedem ajuda da CCB em levar adiante campanhas de sensibilização e mostrar as pessoas a 

importância de uma boa alimentação a base de produtos nacional, ajudando o mercado nacional, 

ciente que os produtos são de boa qualidade; 

p) todos parabenizaram para iniciativa do encontro, solicitando-o mais vezes; 

 

Propostas de intervenção da CCB (Direção): 



• Questão do Ecossistema financeiro:  

o Conversar com todos os bancos, no sentido de facilitar os apoios financeiros às empresas, 

com base no acordo assinado com o Governo;  

o CCB enquanto interveniente ativo no mercado (retomar esse processo), no sentido de 

averiguar o sistema bancário nacional (linhas de crédito, burocracias, garantias etc). Ter 

um maior controle e fazer uma ação em relação este assunto, através de uma disposição 

ao VPM, com vista uma análise muito concreta em relação ao assunto (como e em que 

condições cheguem ao mercado); 

• Transportes: levar essas preocupações às instituições (falar com a Binter o porquê deste 

condicionamento aos agentes económicos); 

• Conversar com os Correios sobre a questão de circulação de mercadorias e taxas; 

• Exorta a necessidade de um trabalho de cooperação e de sinergia para ultrapassar nosso 

problema de escala; 

• Ver com o Ministério Indústria a possibilidade de criar um programa específico para facilitar 

exportação dos produtos dos artesãos; 

• levar propostas às autoridades na medida de solicitar o levantamento do embargo imposto aos 

produtos agrícolas de Santo Antão (pelo menos parcial numa 1ª fase, por regiões ou por tipo de 

produto), através de soluções concretas. Elaborar uma exposição forte junto do PM e MAA, e 

assim, chegar numa solução concreta em relação ao assunto; 

• Centro Expurgo: 1º Solução: passa pela exploração dos privados; 2º solução: montagem de um 

processo e modelo de recolha de produtos junto dos agricultores e, posteriormente, o seu 

tratamento na base do processo de certificação, com vista sua garantia e segurança, depois a sua 

colocação/distribuição ao mercado (forte logística).  

• CCB contra um eventual estado de emergência por enquanto, pois Cabo Verde (País insular e 

arquipelágico) não tem estrutura Macroeconómico para aguentar mais um. Para isso a CCB 

enquanto órgão com responsabilidade económico-social, fará proposta por escrito, defendendo 

o não estado de emergência, mas colaborando junto de cada empresa e parceiros, na medida de 

reforçar e passar a mensagem de prevenção, no intuito de se reduzir a propagação, taxa de 

incidência por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade atual; 

• Pressionar e ver com a IGAE a necessidade de cumprir a sua função (sempre de forma 

pedagógica), no sentido de reforçar e melhorar a fiscalidade agrícola e produtora de aguardente. 

Enviar a devida nota a IGAE abordando especificamente a questão; 

• Exortação e desafio as pessoas/associados/empresas no geral em procurar a CCB, seja de que 

assunto for, já que o rosto coletivo tem uma maior e melhor força de mobilização que 

individualmente a empresa possa não ter. Recomendável que trazem as ideia/projeto, cientes 

que o trabalho da CCB é traduzir a ideia num projeto, formatá-lo e colocá-lo nos moldes que deve 

ser entregue e levá-lo a procura de financiamento; 

• Intenção da Direção em criar essa rotina de trabalho (encontro com empresários locais); 

• Visita presencialmente à Santo Antão nos próximos tempos. 



 

 

 



 

 


