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Para os Sócios 

Destaques Estratégicos 
A CCIPGB em 2019 e 2020 mantem a sua linha orientadora e abrangente com vista à 

dinamização empresarial em todos os setores. Porém, a ação foi limitada e condicionada face 

aos períodos eleitorais na Guiné Bissau e à pandemia COVID 19. 

Destaques Financeiros 
Ao logo do ano de 2019 e 2020, a gestão da Camara, procurou manter a sua existência de 

forma a estar apta a enfrentar os novos desafios no pós pandemia.  

Destaques Operacionais 
Ao logo do ano de 2019 a CCIPG esteve presente na Expo Leiria, relativamente a 2020, não 

se efetuaram iniciativas devido ao estado de emergência.  

Olhar para o futuro 
A Camara no próximo triénio, manterá as linhas orientadoras determinadas desde 2015. 

Assim, procurar-se-á promover: 

- Conferência OLAE Universidade LUSOFONA, 

- Conferência ISCSP, 

- Jantar debate no Aniversário em fevereiro, 

- Protocolo com a CM Salvaterra de Magos, 

- Protocolo com Associação Empresários Portugueses na Guiné,     

- Protocolo com a Faculdade de Direito de Bissau, 

- Protocolo com a Associação Empresarial de Paços Ferreira, 

- Protocolo com a Associação Empresarial do Vale do Homem, 

- Protocolo com a CCIPST, 

- Workshop sobre a CEDEAO, 

-Dinamizar as redes sociais, nomeadamente o Facebook , Instagram e Youtube, - Novo 

Guia de Investimento, 
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Sumário Financeiro 
A Camara desde a sua fundação, mantem o objetivo central do equilíbrio das contas.  É pois, 

fruto dessa postura que os anos de 2015 a 2018, permitiram uma poupança que pese os 

valores modestos, mantêm a instituição. 

 

Em 2019, o investimento feito na Expo Leiria, bem como custos inerentes ao domínio, site, 

aplicativo informático e outras despesas correntes ainda de 2018, levaram a um resultado 

negativo de 1190,92€. Em 2020, apenas os custos de site e licença informática, geraram 

custos de 113,86€. 

 

Face à ténue atividade, não foram cobradas quotas aos sócios, e decidiu a direção suportar 

os custos com as poupanças acumuladas. Os Capitais Próprios mantem-se positivos, por via 

dos resultados transitados.  



Pág. 3  CCIPGB 
   

 

 

Notas para Declarações Financeiras 
Um agradecimento especial ao Sr Dr João Pedro David, que de forma gratuita e onerando o 

seu tempo, nos apoiou na contabilidade da CCIPGB. 

Dívidas 
A camara não possui dividas. 

Princípio de Continuidade e Conclusões 
A gestão da CCIPGB, assenta essencialmente na manutenção dos bons princípios da gestão 

e da transparência, que permitam a sua manutenção e continuidade, o que dependerá de 

todos. 

 
 

Informações em www.ccipgb.com 
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