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José Maria Neves pede “respostas coletivas” e “sacrifícios de
todos” perante crises
5 de Julho de 2022
O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves,
disse hoje que as crises que o país enfrenta podem ser
oportunidades para mudanças de atitudes e comportamentos e
pediu “respostas coletivas” e “sacrifícios de todos”. “Estas
crises, que estão a prejudicar de uma forma mais dura uma
determinada parte da nossa população, os mais pobres, merecem
respostas coletivas.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/politica/jose-maria-nevespede-respostas-coletivas-e-sacrificios-de-todos-perante-crises
Washington assinala independência de Cabo Verde e espera
reforçar relação
05 de julho de 2022
O chefe da diplomacia dos Estados Unidos enviou hoje os parabéns a
Cabo Verde pelos 47 anos de independência, manifestando “orgulho
por celebrar” com o país lusófono e esperança de que a relação
bilateral “se fortaleça nos próximos anos”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/05/washingtonassinala-independencia-de-cabo-verde-e-espera-reforcarrelacao/80901

POLÍTICA
Ulisses destaca resiliência de Cabo Verde como país independente
05 de Julho de 2022
“Mesmo com os seus problemas, há perspectiva de desenvolvimento.
Os próprios Cabo-Verdianos devem valorizar muito mais aquilo que é
o seu país, acreditar no seu futuro. É só vermos a história de todo o
percurso até agora, para, de facto, vermos que temos condições e um
potencial enorme de crescimento.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/05/ulisses-destacaresiliencia-de-cabo-verde-como-pais-independente/80904

Acordo de livre comércio em África tem de beneficiar todos senão é rejeitado secretariado
05 de julho de 2022
O líder do secretariado do acordo de livre comércio em África defendeu hoje que o
acordo de livre comércio em África tem de beneficiar todos os sectores da
população, sob pena de ser rejeitado pelos cidadãos e fomentar extremismos
políticos.
Wamkele Mene fez o alerta na sua intervenção na Cimeira 'Africa Investment Risk',
que decorre hoje em Londres.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/07/05/acordo-de-livre-comercio-emafrica-tem-de-beneficiar-todos-senao-e-rejeitado-secretariado/80906

ECONOMIA
‘Stock’ da dívida pública de Cabo Verde sobe para 149% do PIB até Abril
06 de julho de 2022
O 'stock' da dívida pública aumentou para o equivalente a 149% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2022 até
Abril, segundo o relatório provisório da execução orçamental.
De acordo com o documento, do Ministério das Finanças, o ‘stock’ da dívida pública de Cabo Verde atingiu naquele período
os 289.872,8 milhões de escudos, um novo valor máximo absoluto, quando em Março passado era de 284.282 milhões de
escudos.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/06/stock-da-divida-publica-de-cabo-verde-sobe-para-149-do-pibate-abril/80915
CULTURA
IPC apresenta o projecto Margullar2 em São Vicente
06 de julho de 2022
O Instituto do Património Cultural (IPC) apresenta esta quarta-feira,
6, na ilha de São Vicente, o projecto Margullar 2. Este inclui-se
num programa que se desenvolve em torno de cinco eixos
estratégicos, estando o Margullar2 enquadrado no eixo quatro que
visa conservar e proteger o ambiente e promover a eficiência dos
recursos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/cultura/2022/07/06/ipc-apresentao-projecto-margullar2-em-sao-vicente/80918

CULTURA
CCCV em Lisboa trouxe maior visibilidade para a cultura cabo-verdiana – gestora
06 de julho de 2022
A gestora do Serviço de Promoção das Comunidades da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, Ângela Barbosa, considera
que o Centro Cultural de Cabo Verde trouxe “maior visibilidade” para a cultura e artistas do arquipélago.
Ângela Barbosa teceu estas considerações em entrevista à Inforpress, em Lisboa, a propósito do terceiro aniversário do
Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), que foi inaugurado a 06 de Julho de 2019.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/cultura/2022/07/06/cccv-em-lisboa-trouxe-maior-visibilidade-para-a-cultura-cabo-verdianagestora/80917
ECONOMIA
Governo adopta medidas emergenciais para compensar aumento dos
combustíveis no sector das pescas
06 de julho de 2022
O Governo vai assumir, através do Fundo de Segurança Marítima, a
compensação do aumento dos preços dos combustíveis no sector das
pescas, para o mês de Julho, em cerca de 12 mil contos. A medida
emergencial vai ser avaliada mês a mês, dado o actual contexto de
variação dos preços, anunciou hoje o ministro do Mar.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/06/governo-adoptamedidas-emergenciais-para-compensar-aumento-dos-combustiveis-nosector-das-pescas/80922

ECONOMIA
Governo Regional do Príncipe espera retoma de voos da TAAG para dinamizar relação empresarial com Cabo Verde
6 de julho de 2022
O presidente do governo regional do Príncipe, Filipe Nascimento, disse hoje, na Praia, esperar a retoma dos voos directos da
companhia angolana TAAG, considerando que são "estratégicos" para dinamizar as relações empresariais com Cabo Verde.
“Há uma grande esperança na retoma das viagens da TAAG, que ligam Angola, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, num
percurso triangular”, disse Filipe Nascimento.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/06/governo-regional-do-principe-espera-retoma-de-voos-da-taag-paradinamizar-relacao-empresarial-com-cabo-verde/80923

POLÍTICA
Projecto turístico na ONAVE só avança com salvaguarda do interesse
nacional – Abraão Vicente
06 de julho de 2022
A proposta de construção de um complexo hoteleiro e uma marina nas
instalações da ONAVE, em São Vicente, só avança se o promotor estiver
disponível para construir um porto de pesca e um estaleiro naval para
reparação de barcos de pesca e capaz de prestar serviços aos iates. Garantia
deixada hoje pelo Governo.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/06/projecto-turistico-naonave-so-avanca-com-salvaguarda-do-interesse-nacional-abraaovicente/80927

UE financia projecto para proteger património subaquático nacional
07 de julho de 2022
Cabo Verde vai beneficiar de um financiamento da União Europeia (UE) de 110 mil euros para implementar o projeto
Margullar2, para intervir na melhoria dos museus relacionados com a temática do mar, disse hoje fonte oficial.
“Desde logo, estamos a falar do Museu do Mar em São Vicente, do Museu da Arqueologia na Praia e do Núcleo da
Arqueologia que será criado no Boa Vista. O projecto tem a vantagem de trazer a possibilidade de trabalharmos a
reabilitação das estruturas”, explicou, na cidade do Mindelo, a directora dos museus de Cabo Verde, Samira Baessa, na
apresentação do projecto.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/cultura/2022/07/07/ue-financia-projecto-para-proteger-patrimonio-subaquaticonacional/80932

“Temos de saber como preservar e como tratar o conhecimento das riquezas
subaquáticas para desenvolver a investigação e os projetos” – Ministro Abraão
Vicente
07.07.2022
Técnicos nacionais e internacionais, dos países e regiões implicados no programa
INTERREG MAC 2014-2020, estiveram reunidos em São Vicente para, durante
dois dias (06 e 07 de julho), debruçarem sobre a conservação, valorização e
divulgação da história marítima através do património subaquático dos países da
Macaronésia (Madeira, Açores, Canárias, Cabo Verde e Senegal).
Fonte:https://www.governo.cv/temos-de-saber-como-preservar-e-como-tratar-oconhecimento-das-riquezas-subaquaticas-para-desenvolver-a-investigacao-e-osprojetos-ministro-abraao-vicente/

ECONOMIA
Empréstimos do Banco Mundial não deviam contar para dívida - União Africana
07 de julho de 2022
"Perante as nossas urgências e prioridades, coloca-se a questão da utilização ótima do financiamento dado pela Associação
Internacional de Desenvolvimento; os nossos países necessitam de um espaço orçamental adequado para levar a cabo as suas
políticas de resiliência e recuperação económica", disse Macky Sall, acrescentando que as especificidades de África, como
os elevados gastos militares destinados a "garantir a soberania territorial" têm de ser tidos em conta.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/07/emprestimos-do-banco-mundial-nao-deviam-contar-para-dividauniao-africana/80940
Primeiro Ministro recebido esta manhã em Abidjan pelo Presidente
marfinense Alassane Ouattara
08.07.2022
Para Ulisses Correia e Silva, esta “é uma oportunidade de intensificar uma
cooperação a nível económico e empresarial, bem como de promoção e proteção
recíproca de Investimentos” entre os dois países.
“Durante o encontro, conversámos sobre a intenção do nosso país em reforçar o
diálogo político e diplomático, bem assim, a cooperação bilateral que queremos
continuar e intensificar, com a criação de uma Comissão Mista ministerial de
Parceria bilateral”, disse o Chefe do Executivo cabo-verdiano.
Fonte:https://www.governo.cv/primeiro-ministro-recebido-esta-manha-emabidjan-pelo-presidente-marfinense-alassane-ouattara/

Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva
8 de julho de 2022
O Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), aceitou o
meu convite para visitar Cabo Verde e inaugurar em Setembro, as obras do
Porto do Maio, financiadas pelo BAD. Nos últimos anos, o Governo de
Cabo Verde e o BAD desenvolveram, conjuntamente, vários projetos,
posicionando o Banco como um parceiro de referência no financiamento do
Programa de Investimentos do Governo de Cabo Verde. Essas operações
permitiram o Governo financiar Projetos nas seguintes áreas: Energia,
Infraestruturas de Transportes, Pequenas e Médias Empresas, Apoio a
Redução da Pobreza (Ajuda Orçamental), TICs.
Fonte: https://www.facebook.com/pmucs
ECONOMIA
Para além das remessas
9 de julho de 2022
O debate sobre a contribuição das diásporas para o financiamento e desenvolvimento económico dos países de origem já tem
anos, mas voltou à actualidade por causa da pandemia e das crises que se seguiram. Em Cabo Verde, o tema tem sido
recorrente e ganhou um novo estatuto com a proposta, por parte do governo, do Plano Estratégico das Comunidades. A
importância desta questão levou a Tertúlia Nôs e Nôs Terra a organizar um Colóquio sobre a “Participação da Diáspora no
Desenvolvimento de Cabo Verde”, que será realizado no próximo dia 9 de Julho, porque, sublinham, a discussão continua a
ser marcada pela centralidade da dimensão financeira.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/09/para-alem-das-remessas/80955

PAICV denuncia dificuldades na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre TACV devido à “falta de colaboração” do
Governo
10 de Julho de 2022
O deputado e secretário-geral do PAICV denunciou hoje que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), criada para
averiguar o processo de privação da TACV, está com dificuldades devido à “falta de colaboração” do Governo. “A
comissão já fez audição a várias entidades. Ainda não fizeram aos membros do Governo e devo dizer que a CPI está com
dificuldades porque o próprio Governo não está a colaborar em matéria de disponibilização de dados e informações para o
normal funcionamento da CPI”, disse Julião Varela numa conferência de imprensa convocada para falar da situação actual da
companhia nacional.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/politica/paicv-denuncia-dificuldades-na-comissao-parlamentar-de-inquerito-sobre-tacvdevido-a-falta-de-colaboracao-do-governo
ECONOMIA
Ministro defende “aprimoramento” dos transportes
interilhas para resolver “pequenos empecilhos”
10 de julho de 2022
O ministro do Turismo e Transportes defendeu este sábado a
necessidade de se trabalhar no “aprimoramento” dos transportes
interilhas no sentido de resolver “pequenos empecilhos”,
nomeadamente os atrasos e a assiduidade.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/10/ministro
-defende-aprimoramento-dos-transportes-interilhas-pararesolver-pequenos-empecilhos/80985

Polémica com a proibição da TACV de voar para UE: PAICV exige explicações do governo sobre a perda do certificado
e a entrega a Icelandair do avião arrestado no Sal
10 de Julho de 2022
O PAICV, na voz do seu secretário-geral, convocou a imprensa este sábado para pedir explicações ao Governo de Ulisses
Correia e Silva sobre a perda do certificado de operador aéreo que proíbe a TACV de voar para a Europa e a entrega do avião
que tinha sido arrestado no Sal para alegadamente cobrir as dívidas da companhia Icelandair.
Fonte:https://www.asemana.publ.cv/?Polemica-com-a-proibicao-da-TACV-de-voar-para-UE-PAICV-exige-exalcacoesdo&ak=1

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
Direção de Serviço de Gestão dos Recursos Humanos:
Extrato do Contrato de Gestão nº 25/2022:
• Nomeando em regime de Contrato de Gestão, Bárbara Helena Pires de Oliveira Lima Leite, para exercer as funções de
Diretora de Gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional

Revista completa através do link: https://www.makebamagazine.com/edicao-7-makeba-magazine/
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