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DISCURSO DE TOMADA DE POSSE DO 

 PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DA CCB/AE 

 

Excelentíssimo Senhor Ministro da Economia Marítima, Excelência, 

Senhoras e Senhores Deputados da Nação,  

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Vicente; 

Senhor Presidente cessante da CCB/AE,  

Senhores membros dos Órgãos Sociais recém-empossados, 

Senhores Dirigentes das Instituições Públicas e Privadas aqui presentes, 

Senhores Empresários, 

Ilustres convidados, Caros associados, Prezados colaboradores, 

Minhas Senhoras, e meus Senhores. 

Agradeço a todos, a presença numa data tão importante para a classe empresarial das ilhas do 

Norte de Cabo Verde.  

Temos a honra e o privilégio de hoje tomar posse como Presidente da CCB, juntamente com 

os restantes membros dos órgãos sociais que irão acompanhar-me nesta nova missão. A eles 

começo por agradecer, sinceramente, por terem aceitado fazer parte da minha equipa e de 

estarem dispostos a abraçar mais este desafio, para além das suas vidas profissionais e 

familiares.    

Gostaria de expressar ainda o meu reconhecimento e gratidão aos nossos associados que, 

acreditando nesta equipa multifacetada, comprometida e conhecedora dos problemas que 

caracterizam o modelo de desenvolvimento económico e empresarial do país, e em particular, 

desta região de Barlavento, sufragaram massivamente o nosso manifesto eleitoral para os 

próximos 4 anos.  

Com estas mesmas palavras de apreço, quero também aqui expressar um  reconhecimento 

especial a todos os membros dos órgãos sociais cessante que, com elevado sentido de 

associativismo e de interesse público, souberam, sob a distinta presidência do Dr. Belarmino 

Lucas, intensificar e consolidar o trabalho até então habilmente desenvolvido pelas sucessivas 

Direcções, fazendo desta nossa Câmara de Comércio uma instituição mais dinâmica, com maior 

notoriedade e capacidade para gerar mais benefícios para os seus associados. 

Concorremos aos órgãos sociais da CCB, com a certeza de que temos um projeto válido, 

com propósito e sustentável, para executar num momento particularmente delicado e 

atípico, com a situação da pandemia do Covid 19, afectando todas as esferas da sociedade e 

praticamente todos os sectores de actividade e colocando-nos perante novos reptos e 

exigências.  
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Não temos ilusões de que assumir a CCB, nesta fase, seja uma missão apetecível. Mas não 

poderíamos recusar a vontade expressa dos associados. É nosso dever para com toda a classe 

empresarial.  É um desafio individual e corporativo, para a partir de hoje estarmos disponíveis 

para todos os associados, sem qualquer distinção.   

O expressivo resultado eleitoral alcançado no passado dia 4 de setembro, com 74,8% de votos 

favoráveis, num contexto naturalmente difícil de mobilização, foi para nós revelador do 

mandato claro e inequívoco que os empresários de todas as ilhas de Barlavento nos atribuíram. 

Caros Associados,  

Esta cerimónia, a par da sua dimensão simbólica, e enquanto marco da nossa trajetória 

institucional, constitui um momento de oficialização da nossa proposta de valor à classe 

empresarial, sob o lema Reorganizar, Reposicionar, Reclamar, através de uma liderança 

participativa e sustentada por um novo modelo de gestão institucional.  

Cumpre-me assim sublinhar que a Reorganização e o Reposicionamento estratégico que 

pretendemos implementar,  não podem estar dissociados de uma maior presença territorial 

nas demais ilhas , do reforço  das relações institucionais, parcerias sociais e económicas, e claro, 

de um maior acompanhamento e participação de todos os associados nas actividades desta 

Câmara de Comércio do Norte do País, permitindo-nos assim continuar a laborar e a Reclamar, 

sempre pela via do associativismo participativo, e de forma altruística, por mais ganhos e 

melhores condições para o empresariado privado. 

Os tempos são outros e os desafios são enormes. 

Pautando-se por uma Câmara de Comércio mais inclusiva e aglutinadora, representaremos de 

forma harmónica toda a classe empresarial de Barlavento, e onde, em comunhão de esforços, 

continuaremos a trabalhar afincadamente para a tão desejada melhoria do ambiente de 

negócios, e defesa dos interesses da classe.  

Estamos convictos de que coesos, iremos mais longe, daí a necessidade imperativa de cada 

empresa activa ser uma afiliada da Câmara de Comércio de Barlavento, para gradualmente 

satisfazermos os propósitos dos associados e dos empresários de uma forma geral.   

As preocupações são muitas, mas de momento a nossa ordem de prioridade recai sobre  

1. O Relançamento da economia após a crise pandémica do Covid 19;  

2. A sobrevivência das empresas e a manutenção dos postos de trabalho; 

3. A Promoção do acesso ao financiamento e mais liquidez para as empresas, com menos 

custos e menor burocracia;   

4. Uma comunicação clara e efectiva com canais eficientes;  

5. A Promoção de programas específicos de suporte às micro, pequenas e médias 

empresas, que actualmente representam cerca de 80% do tecido empresarial nacional. 

A CCB deve ser firme na defesa dos seus princípios e afastar-se com determinação dos 

interesses pessoais, manipuladores e radicais.  

O momento que atravessamos 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.  
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A este propósito, e assente numa visão estratégica clara e apropriada, aliada a um novo 

entusiasmo, e orientados por novos objetivos, faremos da CCB uma agremiação 

financeiramente sólida, respeitada, dinâmica e inovadora do ponto de vista 

organizacional e das relações institucionais, nomeadamente no relacionamento até então 

preservado com os diferentes poderes públicos.   

Senhor Ministro,  

Nesta oportunidade, satisfaz-me ratificar, à semelhança dos meus antecessores , que o 

Governo pode continuar a contar com a Câmara de Comércio de Barlavento, enquanto 

parceiro estratégico para a implementação de uma agenda empresarial favorável ao 

desenvolvimento, à inovação, à produtividade sustentada, pelo que, continuaremos a percorrer 

os caminhos para a adopção de um quadro legislativo pro-empresarial, fiscalmente previsível, 

e focado não só na promoção de negócios, mas também na atração de investimentos, na 

criação de mais rendimentos e mais empregos.   

Esperamos continuar a merecer a confiança do Governo, para alargar e concluir o processo 

de transferência de competências de licenciamentos e outros serviços, do sector público para 

os balcões das Câmaras de Comércio. 

Ilustres Convidados, 

Minhas Senhoras e meus Senhores. 

Finalmente gostaria de reafirmar que esta Direcção, e demais órgãos societários, estão 

fielmente alinhados com os propósitos da classe empresarial privada e imbuídos dos nobres 

valores institucionais que nortearam sempre as decisões e as acções desta agremiação 

empresarial, para reconfigurarmos a CCB no seu ideal institucional - O verdadeiro poder do 

sector empresarial privado. 

A todos, um muito obrigado!  

Mindelo, 11 de dezembro de 2020 


