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POLÍTICA
Governo garante critérios de desempenho e metas para aplicar
apoio do FMI
11 de julho de 2022
O governo garante que a linha de crédito de 60 milhões de dólares
aprovada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) será acompanhada
com “critérios de desempenho” e “metas”, tendo criado uma equipa de
gestão para o efeito.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/11/governo-garantecriterios-de-desempenho-e-metas-para-aplicar-apoio-do-fmi/80988

ECONOMIA
Dívidas privadas dos Estados africanos três vezes superiores às dívidas à
China
11 de julho de 2022
Segundo a organização Debt Justice, citada pela agência Reuters, as dívidas
dos países africanos à China são um terço do que devem aos credores privados
não chineses, enquanto as taxas de juro são pouco mais de metade, de acordo
com um relatório publicado na segunda-feira no meio de um debate sobre o
papel do maior credor bilateral do mundo.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/11/dividas-privadas-dosestados-africanos-tres-vezes-superiores-as-dividas-a-china/80992

PAÍS
Governo e UNIDO assinam programa plurianual no valor de 16
milhões de dólares
11 de julho de 2022
O governo e a Organização das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Industrial (UNIDO) assinaram hoje o programa de
cooperação 2022-2026, no valor de 16 milhões de dólares. Para o
primeiro-ministro, o programa vai permitir criar condições para o
desenvolvimento industrial nacional e dinamização do tecido
empresarial.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/11/governo-e-unidoassinam-programa-plurianual-no-valor-de-16-milhoes-dedolares/80994
ECONOMIA
Primeiro-ministro diz que acordo com a Icelandair para liberalização do avião arrestado foi “vantajoso” para o País
11 de julho de 2022
O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, afirmou hoje que o acordo com a Icelandair e que permitiu a liberalização do
avião arrestado como garantia para pagamento das dívidas da companhia islandesa foi” vantajoso” para Cabo Verde.
“Havia um processo no Tribunal Arbitral que foi resolvido com vantagens para Cabo Verde e de forma que possamos estar
livres de qualquer contencioso internacional relacionado com o sector dos transportes aéreos”, declarou o primeiro-ministro.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/11/primeiro-ministro-diz-que-acordo-com-a-icelandair-paraliberalizacao-do-aviao-arrestado-foi-vantajoso-para-o-pais/80998

ECONOMIA
Cabo Verde Airlines sem licença para voar para a Europa mas pode
utilizar aviões alugados
12 de julho de 2022
“Uma autorização de Operador de País Terceiro [TCO, na sigla em inglês]
emitida pela EASA é um pré-requisito para realizar operações de
transporte aéreo comercial para a União Europeia. A Cabo Verde Airlines
não tem actualmente essa autorização e só poderá retomar os seus voos
regulares para Portugal assim que a tiver”, afirmou fonte daquele
organismo europeu, com sede em Colónia, Alemanha, em declarações à
Lusa.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/12/cabo-verdeairlines-sem-licenca-para-voar-para-a-europa-mas-pode-utilizar-avioesalugados/81005
ECONOMIA
ADECO pede força-tarefa para combater perdas técnicas e comerciais de electricidade
12 de julho de 2022
Para além da Guerra na Ucrânia, o aumento nas tarifas de venda da energia eléctrica ao consumidor final em Cabo Verde
também se deve à falta de eficiência na produção e distribuição da electricidade. O entendimento é da ADECO, que pediu
hoje uma força-tarefa para combater as perdas técnicas e comerciais.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/12/adeco-pede-forca-tarefa-para-combater-perdas-tecnicas-ecomerciais-de-electricidade/81010

PAÍS
Perda de certificado da TACV para voar para Europa é "muito grave" - PAICV
12 de julho de 2022
"De acordo com documentos que temos em mãos, que mostram esta comunicação, estranhamos que volvido esse período todo
nada se tenha feito (...) com a empresa na situação que todos conhecemos, a ser obrigada a alugar aeronaves para fazer o
transporte de passageiros entre Cabo verde e Europa, com avultados custos para uma companhia que está em grandes
dificuldades. Portanto, esperamos que o governo possa esclarecer os cabo-verdianos", avança.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/12/perda-de-certificado-da-tacv-para-voar-para-europa-e-muito-gravepaicv/81011

PAÍS
MpD diz que é falso que TACV tenha ignorado chamadas de atenção
sobre renovação dos certificados
12 de julho de 2022
O MpD considera ser falso o argumento de que a TACV ignorou as
chamadas de atenção sobre a renovação dos certificados. A afirmação é do
deputado Damião Medina, reagindo às declarações do PAICV de que o
conselho de administração da companhia de bandeira teria ignorado os
avisos da agência europeia que regula a segurança aérea.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/12/mpd-diz-que-e-falsoque-tacv-tenha-ignorado-chamadas-de-atencao-sobre-renovacao-doscertificados/81013

ECONOMIA
Cotação do barril Brent fecha abaixo dos 100 dólares após queda de
7,10%
13 de julho de 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Setembro encerrou
a sessão de ontem no mercado de futuros de Londres em acentuada baixa
de 7,10%, para 99,49 dólares.
O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde, concluiu a
sessão no International Exchange Futures a cotar 7,61 dólares abaixo dos
107,10 com que fechou as transações na segunda-feira.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/13/cotacao-dobarril-brent-fecha-abaixo-dos-100-dolares-apos-queda-de-710/81021

Oposição acusa TACV de falta de informações confiáveis
Para o PAICV “amadorismo e mediocridade” instalaram-se “definitivamente” nos TACV que nem sequer cumpre a obrigação
de informar ao país e aos operadores as razões da perda do certificado para voar para Europa. Na mesma linha a UCID
apontou que a versão dos factos apresentada pela companhia aérea retira credibilidade a sua gestão e retira a confiança aos
seus gestores da companhia. MpD refuta acusações
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/13/oposicao-acusa-tacv-de-falta-de-informacoes-confiaveis/81028

Economista Pedro Barros vai liderar Fundo Soberano de Cabo Verde de 100 milhões de euros
13 de julho de 2022

O Governo nomeou o economista Pedro Mendes Barros para liderar o novo Fundo Soberano de Cabo Verde, de 100
milhões de euros, de acordo com uma portaria publicada hoje.
Segundo o documento, para um mandato de cinco anos é nomeado, como presidente, Pedro Mendes Barros, pós-graduado
em Estudos Africanos – Desenvolvimento Social e Económico em África e licenciado em Economia, além de João Fidalgo e
Manuela Delgado, respetivamente como primeiro e segundo vogais no conselho de administração do Fundo Soberano, que
vai gerir o equivalente a 5% do PIB de Cabo Verde.
Fonte:
https://santiagomagazine.cv/politica/economista-pedro-barros-vai-liderar-fundo-soberano-de-cabo-verde-de-100milhoes-de-euros

Orlando Dias propõe contenção de despesas, com redução de ministros no Governo e de deputados no Parlamento
14 de julho de 2022
O deputado do MpD, Orlando Dias, disse hoje que Cabo Verde precisa de “profundas reformas políticas e económicas”,
além de uma revisão da Constituição da República, em que constará a contenção das despesas públicas. A seu ver, deve estar
na Constituição que o Governo não deve ter mais que 14 membros, assim como o número de deputados passaria para 52, em
vez dos actuais 72, e que os presidentes de Câmara não devem ter mais do que três mandatos.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/politica/orlando-dias-propoe-contencao-de-despesas-com-reducao-de-ministros-nogoverno-e-de-deputados-no-parlamento

PAÍS
Cabo Verde recebe embarcações no âmbito de programa de segurança marítima na CEDEAO
13 de julho de 2022
Cabo Verde vai receber duas embarcações, equipamento forense e formação de formadores no âmbito de um programa de
segurança marítima na CEDEAO e no Golfo da Guiné, conforme acordo esta quarta-feira assinado.
O memorando de entendimento foi assinado, por videoconferência a partir de Lisboa pelo presidente do Camões —
Instituto da Cooperação e da Língua, João Ribeiro Almeida, e pelo Diretor Nacional da Defesa cabo-verdiano, Domingos
Correia, no âmbito da implementação do programa Support to West Africa Integrated Maritime Strategy (SWAIMS),
financiado pela União Europeia.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/13/cabo-verde-recebe-embarcacoes-no-ambito-de-programa-de-segurancamaritima-na-cedeao/81036
PAÍS
Cabo Verde procura acordos para reestruturar dívida pública e investir
5.000 milhões de euros em dez anos
14 de julho de 2022
O Governo de Cabo Verde procura acordos para reestruturação da dívida
pública para garantir 5.000 milhões de euros de necessidades de
investimento no país identificadas para os próximos dez anos, afirmou o
vice-primeiro-ministro, Olavo Correia.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/politica/cabo-verde-procura-acordospara-reestruturar-divida-publica-e-investir-5000-milhoes-de-euros-em-dezanos

PAÍS
Cabo Verde sobe 23 posições no ranking dos países com maior
igualdade
14 de julho de 2022
Cabo Verde ficou na 45.ª posição no ranking de países com maior
igualdade de género do Fórum Económico Mundial em 2022, liderado
pela Islândia pelo 13.º ano. O Instituto Cabo-verdiano para a Igualdade e
Equidade de Género (ICIEG) congratula-se com essa subida.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/14/cabo-verde-sobe-23posicoes-no-ranking-dos-paises-com-maior-igualdade/81050

POLÍTICA
Governo reconhece falta de responsabilização como um dos motivos
para fraco desempenho do Sector Empresarial do Estado
14 de julho de 2022
O secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, apontou hoje a
quantidade dos objectivos atribuída às empresas, o acompanhamento
inadequado e a falta de responsabilização como os principais motivos para o
fraco desempenho do Sector Empresarial do Estado (SEE).
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/14/governo-reconhecefalta-de-responsabilizacao-como-um-dos-motivos-para-fraco-desempenhodo-sector-empresarial-do-estado/81052

ECONOMIA
Cabo Verde passa a divulgar informação sobre dívida de municípios e
empresas públicas
15 de julho de 2022
"Considerando a necessidade de se garantir maior integração, abrangência e
amplitude na publicação dos Relatórios e Boletins Estatísticos das
informações, cobrindo a dívida interna e externa e garantias concedidas, além
dos dados do Governo Central, incluindo as informações pertinentes e
relativas aos municípios e às empresas públicas", justifica o Governo nesta
alteração à legislação, relativamente à publicações de relatórios e boletins
estatísticos.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/15/cabo-verde-passa-adivulgar-informacao-sobre-divida-de-municipios-e-empresas-publicas/81058

ECONOMIA
Icelandair deve pagar a Cabo Verde 461 mil dólares correspondentes aos 51% das acções ainda não pagas
15 de julho de 2022
No comunicado, o governo informa que em 5 de Maio de 2022, após longas negociações, o Governo, a TACV e a Loftleidir
Cabo Verde chegaram a um acordo que permitiu manter todas as condições negociadas em termos de redução das dívidas da
TACV, reduzindo ainda o saldo de dívida pendente da TACV para com o Grupo Icelandair de 2,07 milhões para 1,46 milhões
de dólares.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/15/icelandair-deve-pagar-a-cabo-verde-461-mil-dolares-correspondentesaos-51-das-accoes-ainda-nao-pagas/81063

Ministra realça importância do estudo sobre perfil de género para
conhecimento da situação no País
15 de julho de 2022
A ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública disse
hoje que o estudo sobre o Perfil de Género em Cabo Verde “ganha
relevo” por apresentar soluções que irão contribuir para o conhecimento
da situação real. Edna Oliveira fez essa consideração na cerimónia de
apresentação pública do documento que visa conhecer as práticas, os
desafios e as tendências que regem o perfil de género na Administração
Pública directa, indirecta, local e no sector empresarial do Estado.
Fonte:https://inforpress.cv/ministra-realca-importancia-do-estudo-sobreperfil-de-genero-para-conhecimento-da-situacao-no-pais/
São Vicente: Mindelo acolhe primeiro encontro da Cruise Atlantic Islands
A cidade do Mindelo recebe nesta terça-feira, 19, o primeiro encontro da Cruise Atlantic Islands constituída pelos portos de
Cabo Verde, Madeira, Las Palmas e Tenerife e criada para fazer a promoção conjunta da Macaronésia. A Cruise Atlantic
Island (CAI), conforme informações avançadas pelo Governo de Cabo Verde, é uma associação constituída pelos portos de
Cabo Verde, da Madeira, de Porto de Las Palmas e Tenerife, criada com o objectivo de fazer-se a promoção conjunta do
destino da Macaronésia nas duas maiores feiras mundiais “Seatrade Cruise Global” e a “Seatrade Cruise Med” via stand CAI
e nas revistas especializadas.
Fonte: https://inforpress.cv/sao-vicente-mindelo-acolhe-primeiro-encontro-da-cruise-atlantic-islands/

ECONOMIA
Preços com variação homóloga de 8,2% em Junho
15 de julho de 2022
Em Junho de 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou
uma taxa de variação mensal de 0,6%. Segundo os dados do Instituto
Nacional de Estatísticas, a variação homóloga foi de 8,2%.
De acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC), elaborado
pelo INE, esta variação mensal fica 0,1 pontos percentuais abaixo da
taxa registada em Maio.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/15/precos-comvariacao-homologa-de-82-em-junho/81065

ECONOMIA
Governo quer infra-estruturar para que Cabo Verde se torne destino óbvio de grandes regatas
16 de julho de 2022
Autoridades pretendem investir nas condições de base, criar oportunidades para os privados e, assim, aproveitar o potencial
económico das regatas internacionais.
O Estado investiu perto de 5.500 contos para receber a primeira etapa da regata Globe40, num montante partilhado entre
ENAPOR e Ministério do Mar.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/16/governo-quer-infra-estruturar-para-que-cabo-verde-se-torne-destinoobvio-de-grandes-regatas/81070

ECONOMIA
Organização Mundial do Comércio diz que Cabo Verde faz o “tipo
certo de reformas”
16 de julho de 2022
“Embora a economia tenha contraído severamente em 2020, o país
recuperou fortemente. Estão a fazer o tipo certo de reformas. Estão a
ficar ‘verdes’, tentando aumentar o crescimento ‘verde’, o que é
maravilhoso. Estão tentando integrar-se com o resto do continente,
estão tentando tornar-se digitais, o que é bom para uma economia
insular”, afirmou a diretora-geral da OMC, citada numa nota da
organização.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/16/organizacaomundial-do-comercio-diz-que-cabo-verde-faz-o-tipo-certo-dereformas/81088
ECONOMIA
“Estamos fora, mas não podemos ficar de fora”
17 de julho de 2022
As remessas e a captação de investimento junto dos emigrantes têm sido o foco das políticas de Cabo Verde, mas faltam
estratégias para o médio prazo assim como mudar a ênfase para as questões do desenvolvimento. Esta foi uma das conclusões
do colóquio promovido este sábado pela tertúlia Nôs e Nôs Terra.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/17/estamos-fora-mas-nao-podemos-ficar-de-fora/81068

ECONOMIA
Quatro projectos dão início à Plataforma de Investimento da
Diáspora para o Desenvolvimento da Praia
17 de julho de 2022
Quatro projectos foram escolhidos para dar início à Plataforma de
Investimento da Diáspora Cabo-verdiana para o Desenvolvimento do
Município da Praia (PDD-Praia), apresentada sábado em Lisboa pelo
presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/17/quatroprojectos-dao-inicio-a-plataforma-de-investimento-da-diaspora-parao-desenvolvimento-da-praia/81098

ECONOMIA
Governo assina contrato de concessão dos aeroportos à Vinci
17 de Julho de 2022
O Governo assina na segunda-feira o contrato de concessão do serviço
público aeroportuário ao grupo Vinci, envolvendo a gestão por 40 anos
dos quatro aeroportos internacionais e três aeródromos, recebendo 80
milhões de euros.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/17/governoassina-contrato-de-concessao-dos-aeroportos-a-vinci/81101

CPLP celebra 26 anos com ambição de ser cada vez mais útil
para a concretização das ambições dos cidadãos
17 de julho de 2022
“O nosso desejo para os próximos anos, é de que a CPLP possa
ser cada vez mais útil para a concretização de sonhos e
ambições dos cidadãos que representa. O actual contexto de que
vivemos, viemos reforçar a importância do multilateralismo
como forma de promover a partilha do conhecimento e a troca
de experiências, e assim proporcionar parcerias e respostas
conjuntas para fazermos face aos vários desafios que o mundo
enfrenta”, afirmou.
Fonte:https://inforpress.cv/cplp-celebra-26-anos-com-ambicaode-ser-cada-vez-mais-util-para-a-concretizacao-das-ambicoesdos-cidadaos/
Assembleia Nacional acolhe reunião temática da UIP-CPLP sobre mudanças climáticas
A Assembleia Nacional de Cabo Verde acolhe, nos dias 18 e 19 de Julho, a reunião temática da União Interparlamentar –
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (UIP-CPLP) sobre mudanças climáticas no espaço lusófono.
De acordo com a nota de imprensa, a referida reunião tem como tema “Mudanças Climáticas Face aos Desafios do
Desenvolvimento Sustentável” e surge no quadro do encontro havido entre os países membros da CPLP, à margem da 144.ª
Assembleia da UIP, realizada em Março do corrente ano, em Nusa Dua.
Fonte: https://inforpress.cv/cabo-verde-acolhe-reuniao-tematica-da-uip-cplp-sobre-mudancas-climaticas/

1. PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Despacho nº 01/2022:
Nomeando Mário Arlindo Monteiro Sanches, Diretor de Gabinete do Presidente da República, para exercer, em regime de
acumulação, o cargo de Secretário do Conselho da República.
2. MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO FOMENTO EMPRESARIAL
Direcção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão:
Extrato de despacho nº 78/2022:
Nomeando Sandeney Samuel Cabral Fernandes, liquidatário da Fiduciária Internacional, Lda., no âmbito d a extin çã o d o
Trust Fund.

3. MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS, COOPERAÇÃO E INTEGRAÇÃO REGIONAL
Direção de Serviço de Gestão dos Recursos Humanos:
Extrato do contrato de gestão nº 26/2022:
Nomeando Martinho Martins Landim, para exercer as funções de assessor jurídico do Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Cooperação e Integração Regional, em regime de contrato de gestão
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