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OPINIÃO
Emergência económica e social também se aplica à segurança
27 de junho 2022 8
Na segunda-feira quase sem aviso prévio o primeiro-ministro apareceu a declarar a situação de emergência social e
económica de Cabo Verde.
Invocou a guerra na Ucrânia e o seu impacto na oferta e nos preços dos produtos alimentares e dos combustíveis. Na sua
intervenção o PM disse que a iniciativa da declaração “vai permitir accionar junto dos parceiros instrumentos e mecanismos
ajustados às respostas de emergência e mobilizar recursos”. Acrescentou ainda que também visa o reforço da
consciencialização dos cabo-verdianos sobre a grave situação que o mundo vive e o seu impacto no país.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/opiniao/2022/06/27/emergencia-economica-e-social-tambem-se-aplica-a-seguranca/80744
ECONOMIA, 27 de junho de 2022
Milhares de participantes a partir de hoje na Conferência dos Oceanos em
Lisboa
Mais de 7.000 pessoas, entre elas representantes de 140 países, alguns ao mais
alto nível, participam a partir de hoje em Lisboa na segunda Conferência dos
Oceanos das Nações Unidas, o maior evento de sempre dedicado ao tema.
Depois de há cinco anos ter decorrido em Nova Iorque a primeira conferência,
Portugal, em conjunto com o Quénia, organiza o segundo encontro, sob o lema
“Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/27/milhares-departicipantes-a-partir-de-hoje-na-conferencia-dos-oceanos-em-lisboa/80775

POLÍTICA
Conferência dos Oceanos: Primeiro-Ministro lidera participação de
Cabo Verde em Lisboa
27 de junho de 2022
O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, lidera a delegação caboverdiana que vai participar na II Conferência dos Oceanos das Nações
Unidas que acontece em Lisboa de hoje até o dia 01 de Julho.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/27/conferencia-dosoceanos-primeiro-ministro-lidera-participacao-de-cabo-verde-emlisboa/80776

ECONOMIA
BAD cria fundação para maior acesso a tecnologias de saúde em África
27 de junho 2022
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) aprovou a criação da Fundação
Africana de Tecnologia Farmacêutica, que contribuirá para o acesso às
tecnologias de fabrico de medicamentos, vacinas e outros produtos
farmacêuticos em África, anunciou hoje a instituição.
Para o presidente do Grupo Banco Africano de Desenvolvimento, Akinwumi
Adesina, trata-se de "um grande desenvolvimento para África".
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/27/bad-cria-fundacao
para-maior-acesso-a-tecnologias-de-saude-em-africa/80783

POLÍTICA
Primeiro-ministro expectante com aprovação do índice para
verificação das condições de vulnerabilidade dos SIDS
28 de junho de 2022
O primeiro-ministro mostrou-se hoje, em Lisboa, expectante
com a aprovação do índice multidimensional da validação,
verificação das condições de vulnerabilidade dos Pequenos
Estados Insulares em Desenvolvimento, já que alguns
indicadores tradicionais têm penalizado os SIDS.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/28/primeiroministro-expectante-com-aprovacao-do-indice-para-verificacaodas-condicoes-de-vulnerabilidade-dos-sids/80786
ECONOMIA
Líderes do G7 de acordo para limitar preço do petróleo
russo
28 de junho de 2022
Os líderes do G7 chegaram a acordo para se estabelecer um
preço máximo para o petróleo russo e atingir, assim, uma
importante fonte de receitas de Moscovo, disse hoje um alto
funcionário norte-americano.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/28/lideresdo-g7-de-acordo-para-limitar-preco-do-petroleo-russo/80787

Tonelada de ouro do Banco de Cabo Verde valorizou quase 5% em
2021
28 de Junho de 2022
O investimento do Banco de Cabo Verde (BCV) em reservas em ouro
valorizou 4,69% em 2021, para 5.710.265 escudos (51,6 milhões de
euros), mantendo-se a quantidade inalterada, em cerca de uma tonelada,
segundo dados oficiais. De acordo com dados do relatório e contas de
2021 do banco central, compilados hoje pela Lusa, trata-se de uma
valorização face a 31 de dezembro de 2020, “justificada pela apreciação
do dólar dos Estados Unidos da América, conjugada com o efeito da
oscilação do preço do ouro”, já que “a quantidade manteve-se inalterada
em uma tonelada”, equivalente a 32.000 onças de troy.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/economia/tonelada-de-ouro-do-bancode-cabo-verde-valorizou-quase-5-em-2021
ECONOMIA
Oceanos, o grande recurso de Cabo Verde
29 de junho de 2022
Cabo Verde participa na Conferência dos Oceanos que está a decorrer em Lisboa. Mas qual é a situação dos mares nacionais e
como é que as alterações climáticas podem afectar o país? A bióloga Ana Gonçalves, da Associação para a Defesa do
Ambiente e Desenvolvimento (ADAD), faz um ponto da situação e fala sobre as expectativas que Cabo Verde tem sobre este
evento.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/01/oceanos-o-grande-recurso-de-cabo-verde/80848

MUNDO
Oceanos: Pequenos países insulares têm potencial para terem
grandes economias do mar
29 de junho de 2022
Os pequenos países insulares em desenvolvimento são particularmente
afetados pelas alterações climáticas e por outros choques, mas têm
potencial para ser grandes economias, aproveitando a sua zona oceânica,
disseram esta terça-feira, em Lisboa, intervenientes num painel da
Conferência dos Oceanos.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/06/29/oceanos-pequenospaises-insulares-tem-potencial-para-terem-grandes-economias-domar/80804
POLÍTICA
Ulisses Correia e Silva garante interesse do Presidente
português quanto ao financiamento climático
30 de junho de 2022
O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu esta quartafeira em Lisboa que a reacção do Presidente da República de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi “muito positiva” e interesse
quanto a transformação da dívida em financiamento climático.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/06/30/ulissescorreia-e-silva-garante-interesse-do-presidente-portugues-quantoao-financiamento-climatico/80823

ECONOMIA
Importações aumentaram 44,6% no mês de Maio 2022 face mesmo período de 2021
30 de junho de 2022
Os dados provisórios do Comércio Externo relativos ao mês de Maio de 2022 indicam um aumento das importações na
ordem de 44,6 por cento (%) relativamente ao mesmo período de 2021, anunciou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE).
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/30/importacoes-aumentaram-446-no-mes-de-maio-2022-face-mesmoperiodo-de-2021/80831
“O turismo estava a retomar – temos uma ocupação de 95% dos hotéis em época baixa -, os empregos foram retomados […],
e, de repente, somos apanhados com esta guerra na Ucrânia. Estava tudo animado com a recuperação acelerada e este efeito é
muito mais gravoso do que o impacto económico e social provocado pela pandemia”, disse Ulisses Correia e Silva, que
proferia uma conferência na Universidade de Coimbra subordinada à gestão da covid-19 e dos efeitos da guerra naquele país
insular.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/30/efeito-da-guerra-na-ucrania-em-cabo-verde-e-mais-gravoso-do-quea-pandemia-pm/80832

OPEP+ decide hoje se aumenta produção diária de petróleo
30 de junho de 2022
A aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia, decide esta quinta-feira se vai aumentar em 648 mil barris diários a
produção em Julho, depois de ter anunciado esta medida em Junho.
A decisão será tomada num encontro virtual de manhã, pelos representantes dos países que integram esta entidade, sob
pressão para aumentarem a produção e com isso reduzir o aumento dos custos de energia e a inflação.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/06/30/opep-decide-hoje-se-aumenta-producao-diaria-de-petroleo/80827

MUNDO
Conferência dos Oceanos termina hoje com declaração final
1 de julho de 2022
A adopção de um texto final, a Declaração de Lisboa, deverá marcar hoje o fim da Conferência dos Oceanos, das Nações
Unidas, na qual se reconhece que é necessária mais ambição para salvar os oceanos.
Sob o tema "Salvar os Oceanos, Proteger o Futuro", a conferência da ONU, a segunda sobre os oceanos, juntou em Lisboa
cerca de 6.700 pessoas, com delegações de 159 países, que se fizeram representar por 15 chefes de Estado, um vicePresidente e 124 ministros.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/07/01/conferencia-dos-oceanos-termina-hoje-com-declaracao-final/80843

ECONOMIA
Governo vai assumir 7$10 por kilowatts da tarifa de
electricidade
1 de julho de 2022
O ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro,
afirmou que o governo vai assumir 7$10 por kilowatts da tarifa de
electricidade fixado pela ARME. Esta medida custará mais
1.080.000 contos até final do ano.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/01/governovai-vai-assumir-71-por-kilowatts-da-tarifa-de-electricidade/80855

30-06-2022
Cabo Verde quer estabilizar preços com mais uma ajuda alimentar do Japão de 1,4 ME
Cabo Verde vai receber mais uma ajuda alimentar do Japão, avaliada em 1,4 milhões de euros, referente a 2021, que vai
permitir aumentar a disponibilidade de cereais e estabilizar os preços no mercado nacional, foi hoje anunciado.
Fonte:https://www.lusa.pt/lusofonia/Cabo%20Verde/article/2022-06-30/38874221/cabo-verde-quer-estabilizarpre%C3%A7os-com-mais-uma-ajuda-alimentar-do-jap%C3%A3o-de-1-4-me

Banco angolano BAI viu lucros em Cabo Verde aumentarem 384%
em 2021
01-07-2022
Os lucros do Banco Angolano de Investimentos (BAI) Cabo Verde,
participado também pela petrolífera Sonangol, aumentaram 384% em
2021, para 1,3 milhão de euros, segundo dados do relatório e contas,
consultado hoje pela Lusa.
Fonte:https://www.lusa.pt/lusofonia/Cabo%20Verde/article/2022-0701/38878351/banco-angolano-bai-viu-lucros-em-cabo-verdeaumentarem-384-em-2021

ECONOMIA
Porto Novo: Empresário inglês Mike James pretende
investir no turismo e construção civil
O empresário inglês Mike James está à procura de
oportunidades de investimentos no município do Porto Novo,
Santo Antão. De visita a ilha, encontrou-se com o presidente da
Câmara Municipal do Porto Novo e apresentar ideias.
Fonte:https://www.anacao.cv/noticia/2022/06/30/porto-novoempresario-ingles-mike-james-pretende-investir-no-turismo-econstrucao-civil/

NOTÍCIAS5 milhões de contos é valor estimado para fazer face a
mitigação dos preços produtos energéticos e aceleração da transição
energética” – Ministro Alexandre Monteiro
Para proteger as famílias inscritas no cadastro social, o Estado assume 100% do
aumento verificado. Isto “representa um esforço de mais 1.080.000 contos até
final do ano para proteger as famílias e empresas”, frisou o Ministro.
01.07.2022
Fonte:https://www.governo.cv/5-milhoes-de-contos-e-valor-estimado-parafazer-face-a-mitigacao-dos-precos-produtos-energeticos-e-aceleracao-datransicao-energetica-ministro-alexandre-monteiro/

ECONOMIA
O compromisso de Cabo Verde na defesa dos oceanos
2 de julho de 2022
Um apelo ao reconhecimento das especificidades e de uma
discriminação positiva para os Pequenos Estados Insulares em
Desenvolvimento. A defesa de um engajamento firme com o
financiamento climático e acordos de dívida externa por capital
natural e climático. A manifestação de total convergência e
apoio ao apelo das Nações Unidas à acção para salvar os
oceanos e proteger o futuro. Os pontos-chave da intervenção do
primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva na Conferência dos
Oceanos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/02/ocompromisso-de-cabo-verde-na-defesa-dos-oceanos/80849

MUNDO
A Conferência dos Oceanos mudou a maré? O que saiu da Declaração de Lisboa e os compromissos dos países
2 de julho de 2022
Durante uma semana, representantes de mais de 130 países e dezenas de chefes de Estado concentraram-se em formas de
salvar os oceanos da degradação e da emergência climática. Eis os compromissos foram assumidos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/07/02/a-conferencia-dos-oceanos-mudou-a-mare-o-que-saiu-dadeclaracao-de-lisboa-e-os-compromissos-dos-paises/80869

PM reafirma que o turismo é a actividade económica mais importante de Cabo Verde
Tarrafal, 02 Jul (Inforpress) – O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reafirmou hoje, no Tarrafal (Santiago), que o
turismo é de facto a actividade económica mais importante de Cabo Verde e destacou o potencial turístico e a especificidade
de cada ilha.
O líder do Executivo, que falava no acto de encerramento das Jornadas Técnicas – Seminário “Tarrafal – pólo turístico”,
que decorre desde sexta-feira no Mercado Municipal de Artesanato e Cultura do Tarrafal, assegurou que depois da gestão
das emergências, o arquipélago vai manter o foco na recuperação dos números de 2019 a nível do turismo.
Fonte: https://inforpress.cv/pm-reafirma-que-o-turismo-e-a-actividade-economica-mais-importante-de-cabo-verde/

PAÍS
“Sem recursos não há preservação”
3 de julho de 2022
A II Conferência dos Oceanos das Nações Unidas decorre em
Lisboa desde 27 de Junho e vai até 1 de Julho. Em conversa
com o Expresso das Ilhas, o ministro do Mar fala das elevadas
expectativas de Cabo Verde para este evento e defende acções
concretas, como a transferência de conhecimento científico e
de verbas. Os oceanos são “um mar de possibilidades”,
sublinha Abraão Vicente, mas há várias ameaças e desafios.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/03/semrecursos-nao-ha-preservacao/80850

ECONOMIA
Director Geral de Operações do Banco Mundial visita Cabo Verde
3 de julho de 2022
O Director Executivo de Operações do Banco Mundial, Axel van
Trotsenburg, estará de visita a Cabo Verde a partir deste domingo, até
segunda-feira. Na agenda estão os desafios que o país enfrenta para
alcançar o crescimento equitativo e os impactos da guerra.
“Estou ansioso por visitar Cabo Verde e reunir com o Governo para
discutir os desafios que o país enfrenta para alcançar um crescimento
equitativo, particularmente no actual contexto de crise da COVID-19 e
impactos da recente guerra na Ucrânia”, disse van Trotsenburg, citado
pelo Orissadiary.
Fonte:www.anacao.cv/noticia/2022/07/02/director-de-operacoes-dobanco-mundial-visita-cabo-verde/
Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva

O Governo atribui hoje uma relevância maior as medidas de políticas que passam pela transição energética, saúde,
transformação digital, que orienta para a economia verde, azul e digital. Estamos a apostar fortemente na questão de hotéis
verdes e sustentáveis, com energia renovável, dessalinização de água, reaproveitamento de água, segurança sanitária, zero
plástico e em viaturas elétricas. Já começamos a nível do Sal com perspetiva de alargar a outros hotéis nas diversas ilhas. Hoje
o desenvolvimento do turismo tem que ter em conta essas valências tanto pelos investidores como pela procura dos turistas.
Fonte: https://www.facebook.com/pmucs

BOLETIM OFICIAL DE 27 DE JUNHO A 1 DE JULHO
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
Secretaria:
Extracto de despacho nº 931/2022:
Nomeando os membros para integrarem a Comissão Interdisciplinar de Acompanhamento do Administrador Judicial e
nomeando a Secretária Executiva da Comissão Interdisciplinar do Acompanhamento do Administrador Judicial.
Link do boletim completo: https://kiosk.incv.cv/V/2022/6/27/1.2.104.4287/
CONSELHO DE MINISTROS
Resolução nº 35/2022:
Nomeando Mário João Gomes Cardoso, para, em comissão de serviço, exercer as funções de Assessor Especial da
Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública
ASSEMBLEIA NACIONAL
Lei nº 13/X/2022:
Altera as taxas de direitos de importação (DI) e as taxas de Imposto sobre o Consumo Especial (ICE) constantes da Pauta
Aduaneira, aprovada pela Lei n.º 20/VIII/2012, de 14 de dezembro, na sua redação atual, no âmbito da crise internacional
causada pela guerra na Ucrânia, conforme o quadro anexo à presente Lei, da qual faz parte integrante
Link: https://kiosk.incv.cv/V/2022/6/30/2.1.64.4294/

CONSELHO DE MINISTROS
Resolução nº 36/2022:
Nomeando Giliardo Jorge Lopes Nascimento, para em comissão de serviço, exercer as funções de Diretor Nacional de
Política do Mar

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO FOMENTO EMPRESARIAL
Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão:
Extrato do Contrato de Gestão nº 24/2022:
Contratando Adilson Jorge Almeida Pinto, Licenciado em Gestão de Empresas, para exercer o cargo de Coordenador da
Comissão Nacional de Coordenação do Fomento Empresarial (CNCFE), do Ministério das Finanças e do Fomento
Empresarial (MFFE)

Para mais informações consulte o site da Imprensa Nacional de Cabo Verde
https://kiosk.incv.cv/
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