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O que é NED 

“Negócio em Dia” (NED) é um programa através do qual a CCB e ADEI promovem sessões de “Diálogo Aberto” 
entre empresários e especialistas com conhecimento e experiencia profissional comprovados em diversas áreas 
técnicas e de gestão. Os temas incidem cirurgicamente sobre aspetos práticos do dia-a-dia do empresário, numa 
perspetiva de capacitação e/ou assistência técnica.  

Porquê considerar esta oportunidade 

A grande maioria das Micro e Pequenas Empresas (MPE´s) sujeita-se a uma gestão pessoal e de total controlo dos 
empreendedores, seus criadores. Abrir mão desse controlo e adotar uma gestão profissional voltada para as 
necessidades operacionais da empresa não é tarefa fácil para o empreendedor, dada a multiplicidade de funções 
que este acumula no dia-a-dia.  

Neste cenário, o empreendedor das MPE´s tem o papel não tanto de “puxador da locomotiva” mas sobretudo de 
“combustível” desta, facto que exige intervenções regulares de profissionais para ajudar a empresa a empoderar 
valores competitivos no seu processo de desenvolvimento e crescimento.  

Objetivos do NED 

São objetivos do NED: 
- Apoiar a capacitação técnica das MPE´s para uma gestão profissional dos negócios 

- Assistir as MPE´s a solucionar problemas de complexidade técnica revelante em curto espaço de tempo  

Metodologia do NED 

As sessões do NED decorrem em regime presencial e à distância, com recurso a tecnologia de comunicação via 
“SKYPE”.  

O especialista habilitado para orientar e solucionar os aspetos práticos dos empresários na matéria em causa, 
posiciona-se num dos Ponto de Encontro da CCB, por um período aproximado de 1 (uma) hora, e interage com o 
grupo de empresários e/ou colaboradores de PME´s, presentes neste espaço, ou à distância, com recurso ao 
SKYPE.  

A temática “Implicações do IRPC” 

O período que se vive no país é de profundas mudanças, ditadas por uma reforma fiscal estruturante e que exige 
de todas as empresas, seus líderes e quadros técnicos, esforços extraordinários para rapidamente se adequarem 
aos requisitos do novo regime, sendo expectáveis fortes impactos em termos da estrutura e competitividade 
destas, mas igualmente na reconfiguração do próprio tecido empresarial nacional. 

Os workshop realizados pela CCB nas ilhas do Norte foram e são importantes, sobretudo por conseguir alertar a 
classe empresarial e os profissionais para com os elementos críticos relacionados com a reforma, os impactos 
expectáveis para as empresas, e a urgente necessidade de capacitação e adequação técnica. 

Através do programa NED, a CCB e ADEI levarão até os empresários e quadros técnicos das MPE´s, respostas e 
soluções precisas para questões específicas relacionadas com a reforma fiscal, considerando que a 
responsabilidade sobre os impostos das Pessoas Coletivas recai essencialmente sobre o operador económico. 
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Especialista convidado 

Argentina Barros, sócia gerente da CONFIRA, Lda, auditora de contas, docente no ISCEE, é a especialista convidada 
para orientar a sessão “Implicações do IRPC no Rendimento das Empresas” do NED.  

Como participar 

A sessão presencial decorrerá na sala de formação no Centro de Negócios da CCB em Mindelo.  

A participação à distância pode ocorrer de duas formas: 

I. Ligação direta via Skype de qualquer ponto da região norte de Cabo Verde, podendo ser dos escritórios 
da empresa, do domicílio do empreendedor, ou de um CYBER 

II. Ligação a partir das Delegações da CCB nas ilhas de São Antão (Porto Novo), Sal (Espargos) e Boa Vista 
(Sal Rei), onde são criadas condições especiais para assistir a participação dos empresários. 

O contacto SKYPE para a conexão é “ned_2015”  

Como inscrever-se nas sessões do NED 

A inscrição pode ser feita por telefone (2328495) ou email (camara.com@cvtelecom.cv), com identificação da 
empresa, seu representante, localização da sede e local da qual a ligação será estabelecida.  

A inscrição para a presente sessão deve ser feita até o dia 22 de Abril.  

Data e Ponto de Encontro 

O NED decorre todas as últimas sextas-feiras de cada mês, podendo variar o Ponto de Encontro. 

A presente sessão terá lugar no dia 24 de Abril, na sala de formação do Centro de Negócios da CCB em Mindelo, 
das 16 às 17 horas.  

As Delegações da CCB nas ilhas de Santo Antão, Sal e Boa Vista estarão disponíveis para assistir a conexão dos 
empresários via SKYPE. 

Taxa de participação 

As sessões do NED são totalmente gratuitas 

Promotores 

  
 


