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OPINIÃO
Qual é o interesse do Estado em financiar corporações
através do IDE?
Por AMÍLCAR MONTEIRO - DEVELOPMENT
MANAGEMENT CONSULTING,18 jul 2022
É largamente consensual que o Investimento Direto Estrangeiro
(IDE) é umas fontes de financiamento mais importantes para a
transformação da economia cabo-verdiana. Por isso, a promoção
de politicas públicas para a atração do investimento, através da
concessão de generosos incentivos aos investidores, em troca de
contrapartidas de emprego e dos efeitos multiplicadores na
economia tem sido uma aposta dos sucessivos governos.
Mas a radical transformação económica e social das ilhas do Sal
e da Boa Vista, em polos mundiais de turismo balnear, é
parcialmente explicada pelo forte investimento na imobiliária
turísticas e à operacionalização em larga escala de operações de
empresas multinacionais de gestão de destino, como a TUI
Group, que lidera a cadeia e fomenta o destino através do
modelo de negócio end-to-end.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/opiniao/2022/07/18/qual-e-ointeresse-do-estado-em-financiar-corporacoes-atraves-doide/81073

OPINIÃO
Cabo Verde, nação resiliente e com sentido de futuro?
PorA DIRECÇÃO,18 jul 2022
Já na segunda metade do ano 2022 e ainda não é claro qual irá ser o futuro
próximo. As incertezas tendem a manter-se, mas com contornos nem sempre
previsíveis. Logo nos primeiros dias do corrente ano, no início de Janeiro, com
mais um surto do SARS-Cov-2 na variante Ómicron já se tinha que lidar com
incertezas quanto à retoma da economia devido a constrangimentos nas viagens,
no turismo e nas cadeias de abastecimento.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/opiniao/2022/07/18/cabo-verde-nacao-resilientee-com-sentido-de-futuro/81077
ECONOMIA
PM afirma que concessão dos aeroportos visa alavancar sector dos transportes aéreos
PorSHEILLA RIBEIRO,18 jul 2022
“O propósito principal da concessão da gestão dos aeroportos é a alavancagem de um sector importante para a economia
cabo-verdiana, os transportes aéreos com fortes externalidades no turismo; a valorização da localização do país; o aumento
da contribuição da gestão aeroportuária no sector dos transportes aéreos; e a melhoria da competitividade do turismo são
objectivos que juntos queremos atingir com esta concessão. Os aeroportos, quer na componente da navegação aérea, quer na
gestão aeroportuárias são determinantes para impulsionar Cabo verde e particularmente a ilha do Sal como hub aéreo de
referência em África e no atlântico médio, onde nos situamos”, disse.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/18/pm-afirma-que-concessao-dos-aeroportos-visa-alavancar-sector-dostransportes-aereos/81114

POLÍTICA
Cabo Verde recebe reunião da UIP-CPLP sobre Mudanças
Climáticas
Por AILSON MARTINS, RÁDIO MORABEZA,18 jul 2022
É preciso ter consciência que o combate contra as alterações climáticas
tem de ter o envolvimentos de todos. A afirmação é do Presidente da
Assembleia da República de Portugal, no discurso de abertura da Reunião
Temática da União Interparlamentar – Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (UIP-CPLP) subordinada ao tema “Mudanças Climáticas
Face aos Desafios do Desenvolvimento Sustentável”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/18/cabo-verde-recebereuniao-da-uip-cplp-sobre-mudancas-climaticas/81113
ECONOMIA
Factura da importação de combustíveis aumentou 70% até
Abril
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,19 jul 2022
Cabo Verde gastou 4.132 milhões de escudos para importar
combustíveis nos quatro primeiros meses do ano, um custo que
aumentou 70% face ao mesmo período de 2021, segundo dados
oficiais compilados hoje pela Lusa.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/19/faturada-importacao-de-combustiveis-aumentou-70-ate-abril/81128

ECONOMIA
Preços da oferta turística aumentam 9,6% no segundo
trimestre de 2022
Por SHEILLA RIBEIRO,19 jul 2022
A taxa de variação homóloga registada pelo Índice de Preços
Turístico (IPT) foi de 9,6%, no segundo trimestre de 2022,
resultado superior em 2,1 pontos percentuais (p.p.) face ao
trimestre anterior, de acordo com dados do Instituto Nacional de
Estatísticas (INE) divulgados hoje.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/19/precosda-oferta-turistica-aumenta-96-no-segundo-trimestre-de2022/81130
ECONOMIA
Quercus CV aponta mobilização de água, famílias auto-sustentáveis e
energias limpas como desafios
O director da Quercus Cabo Verde defendeu hoje o reforço de projectos de
mobilização de água para agricultura, assim como a maximização de
iniciativas que façam com que as famílias sejam resilientes e autosustentáveis. O objectivo é fazer face às alterações climáticas, que afectam de
forma mais severa os países pobres e em desenvolvimento.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/19/quercus-cv-apontamobilizacao-de-agua-familias-auto-sustentaveis-e-energias-limpas-comodesafios/81129

PAÍS
EUA doam 100 mil dólares a Cabo Verde para combater
insegurança alimentar
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,19 jul 2022
"Os Estados Unidos, através da Agência para o Desenvolvimento
Internacional (USAID), vão dar um montante inicial de 100 mil dólares
em assistência humanitária imediata a Cabo Verde em resposta à
insegurança alimentar generalizada que resulta dos efeitos de anos de
seca, da pandemia de covid-19, aumento da inflação e constrangimentos
na oferta devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia", lê-se num
comunicado enviado à Lusa.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/19/eua-dao-100-mildolares-a-cabo-verde-para-combater-inseguranca-alimentar/81135
ECONOMIA
Cabo Verde Airlines volta a integrar lista da EASA com licença para voar para a Europa
A Cabo Verde Airlines voltou a integrar o grupo de companhias com licença para operar ligações para a Europa, de acordo
com a listagem atualizada hoje pela Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e consultada pela Lusa. Há cerca
de duas semanas que a Cabo Verde Airlines, nome comercial da Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), renacionalizada
há um ano após as consequências da pandemia de covid-19, estava excluída da listagem da AESA das autorizações de
Operador de País Terceiro (TCO, na sigla em inglês), conforme a própria organização confirmou à Lusa.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/19/cabo-verde-airlines-volta-a-integrar-lista-da-easa-com-licenca-paravoar-para-a-europa/81138

POLÍTICA
Governo quer aproximar a Justiça das pessoas
Por ANDRE AMARAL,19 jul 2022
Primeiro-ministro presidiu, esta terça-feira, à apresentação do Programa Justiça + e definiu como sendo imperioso melhorar
a imagem que se tem do sistema judicial. Joana Rosa, ministra da Justiça diz que o objectivo principal do programa é tornar
a justiça mais célere.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/19/governo-quer-aproximar-a-justica-das-pessoas/81140

ECONOMIA
Agência europeia confirma certificação e reconhece empenho da Cabo Verde Airlines
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 20 jul 2022
Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA) confirmou hoje à Lusa que autorizou a aeronave alugada pela Cabo
Verde Airlines à TAAG a voar para a Europa, reconhecendo que a companhia “trabalhou arduamente” para resolver a
situação.
Questionada pela Lusa, fonte oficial daquele organismo europeu, com sede em Colónia, Alemanha, confirmou que “de facto
a AESA “autorizou” na terça-feira o Boeing 737-700 de matrícula D4-CCI, cedido desde Março pela TAAG à Cabo Verde
Airlines a realizar voos para a Europa, tendo “revalidado” o certificado que permite à companhia retomar essas operações.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/20/agencia-europeia-confirma-certificacao-e-reconhece-empenho-dacabo-verde-airlines/81150

POLÍTICA
PAICV exige ao governo melhores esclarecimentos sobre os últimos
acontecimentos da TACV
PorSHEILLA RIBEIRO,20 jul 2022
“Os cabo-verdianos continuam a aguardar uma explicação convincente
do governo em relação aos últimos episódios relativos ao processo da
TACV. Primeiro foi a entrega do avião que estava arrestado pelo
governo como garantia para o pagamento das dívidas que a Icelandair
tem para com Cabo Verde e o segundo foi a perda do certificado que
permite à TACV voar pela Europa”, começou por dizer.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/20/paicv-exige-aogoverno-melhores-esclarecimentos-sobre-os-ultimos-acontecimentosda-tacv/81153

ECONOMIA
CVI diz que actuais tarifas tornam insustentável investimento em navios novos
O Presidente do Conselho de Administração da Cabo Verde Interilhas (CVI) considera que as tarifas praticadas actualmente
não permitem a sustentabilidade da empresa. Jorge Maurício diz que é preciso sustentabilidade financeira para manter um
serviço de qualidade, mas lembra que o aumento do preço dos bilhetes e da tonelagem cabe à reguladora.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/20/cvi-diz-que-actuais-tarifas-tornam-insustentavel-investimento-emnavios-novos/81157

ECONOMIA
Após 11 anos, BCE vai subir as taxas de juro (em resposta à
inflação)
Por EXPRESSO DAS ILHAS,21 jul 2022
Em Junho, o BCE indicou que tencionava subir as taxas de juro em
25 pontos base na sua próxima reunião, mas desde então alguns
membros do Conselho da instituição mostraram-se a favor de uma
subida mais agressiva, da ordem dos 50 pontos base.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/21/apos-11anos-bce-vai-subir-as-taxas-de-juro-em-resposta-a-inflacao/81165

ECONOMIA
Governo ordena inquérito sobre perda de certificado de operador
aéreo da TACV
O ministro do Turismo e Transportes ordenou ao Conselho da
Administração da TACV a realização de um inquérito sobre o que terá
impedido a companhia de renovar, a tempo, o certificado de operador aéreo
de país terceiro. Segundo avançou a Rádio de Cabo Verde a companhia
aérea tem até o final do mês para apresentar o relatório do inquérito.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/21/governo-ordenainquerito-sobre-perda-de-certificado-de-operador-aereo-da-tacv/81166

ECONOMIA
Cabo Verde entra para accionista da Africa50 para garantir financiamentos
PorEXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,21 jul 2022
“A adesão de Cabo Verde ao grupo de accionistas desta importante plataforma financeira acontece num período em que o
país está a sair de uma grande recessão económica, em resultado da pandemia, a maior em África e nos SIDS [grupo dos
Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento], e em decorrência da nossa forte dependência do setor do turismo”,
afirmou a secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, que representou o Governo cabo-verdiano na
assinatura da adesão do país.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/21/cabo-verde-entra-para-accionista-da-africa50-para-garantirfinanciamentos/81167
POLÍTICA
PM reafirma que tempo não é para reivindicações laborais
Por LOURDES FORTES, RÁDIO MORABEZA,21 jul 2022
O primeiro-ministro pede compreensão para a gravidade do actual
contexto de crise que afecta o arquipélago e reafirma que “não se
compreendem” protestos laborais perante o actual momento de
crise. Chefe de governo quer que a comunicação social passe
mensagem de que “estamos em situação de crise”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/21/pmreafirma-que-tempo-nao-e-para-reivindicacoes-laborais/81173

ECONOMIA
Taxa turística rendeu a Cabo Verde até abril mais de metade do
esperado para todo o ano
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,22 jul 2022
Cabo Verde arrecadou até Abril 241 milhões de escudos com a taxa
paga obrigatoriamente pelos turistas, mais de metade do esperado
para todo o ano, segundo dados oficiais compilados hoje pela Lusa,
comprovando um cenário de retoma turística.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/22/impostoturistico-rendeu-a-cabo-verde-ate-abril-mais-de-metade-do-esperadopara-todo-o-ano/81177
ECONOMIA
Preços dos produtos importados aumentaram 1,6% em Junho
Por SHEILLA RIBEIRO,22 jul 2022
Os preços dos produtos importados aumentaram 1,6% em Junho de 2022,
valor superior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês
anterior, segundo divulgou hoje o INE.
Os dados do Instituto Nacional de Estatísticas dão conta que o índice de
preços da importação situou-se em 114,7 tendo registado um acréscimo de
1,6% relativamente ao mês anterior.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/22/precos-dosprodutos-importados-aumentaram-16-em-junho/81180

ECONOMIA
Cabo Verde Airlines vai precisar de 30 milhões de euros até ser reprivatizada - FMI
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,22 jul 2022
O Fundo Monetário Internacional (FMI) reconhece que a pandemia de covid-19 tornou as reformas já “críticas” do Sector
Empresarial do Estado (SEE) cabo-verdiano “mais desafiadoras”, estimando que só a Cabo Verde Airlines necessite de 30
milhões de euros até ser reprivatizada.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/22/cabo-verde-airlines-vai-precisar-de-30-milhoes-de-euros-ate-serreprivatizada-fmi/81181

Focar em Desenvolvimento e Cooperação, Inaugurar uma Nova Era de Desenvolvimento Global
Por XU JIE, EMBAIXADOR DA CHINA EM CABO VERDE,22 jul 2022
Líderes de 18 importantes mercados emergentes e países em desenvolvimento, incluindo os BRICS, realizaram uma troca
de pontos de vista aprofundada sobre o tema "Promover uma Parceria de Desenvolvimento Global de Nova Era e
ImplementanrJuntos a Agenda 2030das Nações Unidaspara o Desenvolvimento Sustentável”, chegando a importantes
consensos sobre desenvolvimento e cooperação. A realização bem-sucedida doDiálogo de Alto Nível sobre o
Desenvolvimento Global forneceu orientação fundamental para a implementação da Iniciativa de Desenvolvimento Global,
sendo também de grande importância para impulsionar a comunidade internacional a lidar conjuntamente com as questões
de desenvolvimento global.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/conteudo-patrocinado/2022/07/22/focar-em-desenvolvimento-e-cooperacao-inauguraruma-nova-era-de-desenvolvimento-global/81184

POLÍTICA
Nova lei de estrangeiros aplica acordo de mobilidade na CPLP
Por ANDRE AMARAL,22 jul 2022
“Um ano depois da sua assinatura e numa altura em que oito dos
nove Estados-membros da CPLP concluíram já o seu processo de
ratificação do acordo, aprovando a estrutura e os princípios
essenciais propostos por Cabo Verde desde a primeira hora, o
Governo dá mais um passo decisivo ao proceder à alteração da
nossa lei de estrangeiros, visando incorporar na lei interna o acordo
de mobilidade”, anunciou Paulo Rocha.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/22/nova-lei-deestrangeiros-aplica-acordo-de-mobilidade-na-cplp/81206

PAÍS
Parceria estratégica com a Vinci prevê construção de novos aeroportos e quer acelerar o hub do Sal
Por JORGE MONTEZINHO,23 jul 2022
Está feito! O contrato de concessão entre o governo cabo-verdiano e a Vinci foi assinado esta segunda-feira, no Sal. O
governo considera o “Projecto de Investimento” de grande valia para Cabo Verde e, por isso, declarou-o de interesse
excepcional, aprovando também uma Convenção de Estabelecimento.
“Esta concessão é uma opção estratégica de longo prazo e uma aposta forte para fazer crescer o negócio aeroportuário com
competitividade e sustentabilidade”, disse o Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva, no Sal, no discurso que encerrou a
cerimónia de assinatura do contrato de concessão.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/23/parceria-estrategica-com-a-vinci-preve-construcao-de-novosaeroportos-e-quer-acelerar-o-hub-do-sal/81188

PAÍS
“Temos que garantir a autoridade do Estado em todo o
espaço marítimo”
Por JORGE MONTEZINHO,23 jul 2022
Na semana passada, foi assinado o Memorando de
Entendimento entre a Direcção Nacional da Defesa do
Ministério da Defesa Nacional e o Camões – Instituto da
Cooperação e da Língua, I.P., no âmbito da implementação do
Programa “Support to West Africa Integrated Maritime
Strategy” (SWAIMS).
Com o acordo, Cabo Verde recebe duas embarcações
semirrígidas para a Guarda Costeira, equipamento forense para
recolher provas nos locais de crimes, bem como a formação de
formadores e o apoio à formação das guarnições. O SWAIMS
tem como objectivo reforçar a resposta operacional da aplicação
da lei e a gestão do estado de direito no mar nos países costeiros
da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO), no Golfo da Guiné.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/23/temos-quegarantir-a-autoridade-do-estado-em-todo-o-espacomaritimo/81194

PAÍS
Primeiro-ministro manifesta “grande satisfação” com novo regime
jurídico para estrangeiros em Portugal
PorEXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS,23 jul 2022
“Aproveito aqui para manifestar também a nossa grande satisfação
pelo facto de o parlamento português ter aprovado no dia 21 de Julho,
por uma larga maioria (e sem votos contra), uma alteração à sua lei de
estrangeiros para também incorporar, na sua ordem interna, o Acordo
de Mobilidade na CPLP apresentado por Cabo Verde”, escreve Ulisses
Correia e Silva na sua página na rede social, Facebook.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/23/primeiro-ministromanifesta-grande-satisfacao-com-novo-regime-juridico-paraestrangeiros-em-portugal/81214
PAÍS
Antigo Provedor de Justiça contra actual proposta de transferência de competências da CNDHC para a provedoria
Por NUNO ANDRADE FERREIRA,24 jul 2022
Primeiro titular do cargo alerta para dificuldades resultantes do estrangulamento orçamental. O ex-Provedor de Justiça,
António Espirito Santo, não concorda com a possível alteração do estatuto do órgão para acomodar competências que
pertencem à Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC), que o governo quer extinguir.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/24/antigo-provedor-de-justica-contra-actual-proposta-de-transferencia-decompetencias-da-cndhc-para-a-provedoria/81190

PAÍS
Chumbo anunciado adia transferência de competências na área dos direitos humanos para o Provedor de Justiça
PorNUNO ANDRADE FERREIRA,24 jul 2022
“O nosso nível de realização dos direitos humanos precisa de instituições com as características da CNDHC, para estarmos
mais próximos, sobretudo, dos grupos mais vulneráveis. A proposta de intensificar as questões de promoção dos direitos
humanos ainda é extramente importante em Cabo Verde. Este modelo de juntar o Provedor de Justiça e atribuir-lhe as
competências de uma instituição nacional de direitos humanos é um modelo que se adequa muito mais aos países que
tenham um outro desenvolvimento”, analisava em meados do ano passado.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/24/chumbo-anunciado-adia-transferencia-de-competencias-na-area-dosdireitos-humanos-para-o-provedor-de-justica/81189
PAÍS
Amnistia Internacional alerta para risco de retrocesso e lembra que o mundo precisa de “fortalecer os direitos humanos”
Por NUNO ANDRADE FERREIRA*,24 jul 2022
Director executivo da organização em Portugal elogia trabalho da CNDHC. A Amnistia Internacional (AI) não
esconde “bastante preocupação” com a proposta de extinção da Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania
(CNDHC). Ao Expresso das Ilhas, o director executivo da AI Portugal, Pedro Neto, afirma discordar da ideia da
sobreposição de missões entre Comissão e Provedor de Justiça, estrutura que o governo quer que passe a monitorizar a
situação de direitos humanos no arquipélago.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/24/amnistia-internacional-alerta-para-risco-de-retrocesso-e-lembra-que-omundo-precisa-de-fortalecer-os-direitos-humanos/81191
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