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ECONOMIA
Menos de 10% dos vendedores do Sucupira têm contabilidade
organizada e estão inscritos na Segurança Social
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS,25 de julho, 2022
O estudo, que vai ser apresentado na tarde hoje, no quadro do fórum
internacional sobre “mercados informais: impactos e complexidade do
social”, teve, de acordo com um dos autores, Vladmir Silves Ferreira, um
carácter censitário e abarcou apenas os vendedores do perímetro interno,
tendo sido registado 695 vendedores, sendo que no momento da recolha
de dados, em Dezembro 2021, estavam 42 barracas inactivas.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/25/menos-de-10dos-vendedores-do-sucupira-tem-contabilidade-organizada-e-estaoinscritos-na-seguranca-social/81230

POLÍTICA
PAICV diz que medidas de mitigação da crise anunciadas pelo Governo para o sector empresarial “não saíram do
discurso”
“Das informações que tivemos, as medidas do Governo não saíram do discurso e os empresários precisam de práticas e atitudes
e não de discursos. Discursos são bons, são importantes, o País precisa deles, mas o País precisa mais de que discurso, precisa
de prática de acções nestes aspetos. Os anúncios ficaram mesmo pelos anúncios”, disse Rui Semedo.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/26/paicv-diz-que-medidas-de-mitigacao-da-crise-anunciadas-pelo-governopara-o-sector-empresarial-nao-sairam-do-discurso/81236

Sociólogo defende integração da economia informal pela via da melhoria das condições de prestação de serviços

Cidade da Praia, 25 Jul (Inforpress) – O sociólogo e activista social guineense Miguel Barros defendeu hoje, na Praia, a
adopção de políticas públicas adequadas para melhorar a capacidade de prestação de serviços dos operadores do sector
informal.
Miguel Barros, que foi um dos convidados da Câmara Municipal da Praia para o fórum internacional sobre “mercados
informais: impactos e complexidade social” disse que o Estado e os municípios, para além de conceber estratégias de
políticas públicas que permitam a integração dos serviços formais, e ao mesmo tempo a cobrança de impostos, devem olhar
também para as políticas adequadas que, por exemplo, melhorem o acesso aos recursos.
Fonte:https://inforpress.cv/sociologo-defende-integracao-da-economia-informal-pela-via-da-melhoria-das-condicoes-deprestacao-de-servicos/

Bolsa Cabo Verde Digital regista aumento de participação de mulheres de 22 para 32 % por cento
Cidade da Praia, 25 Jul (Inforpress)- A Bolsa Cabo Verde Digital registou um aumento de participação de mulheres de 22
para 32 por cento (%), desde a primeira edição, dos 150 projectos de base tecnológica que já passaram por este programa
que visa promover o empreendedorismo digital
Esta informação foi avançada à imprensa, hoje, pelo coordenador do programa, Milton Cabral, no âmbito de um evento de
acolhimento dos 50 promotores dos 25 projectos de base tecnológica, que marca o início da 3ª edição do programa.
Fonte: https://inforpress.cv/bolsa-cabo-verde-digital-regista-aumento-de-participacao-de-mulheres-de-22-para-32-por-cento/

FMI corta crescimento económico mundial deste ano para 3,2%
Washington, 26 Jul (Inforpress) – O Fundo Monetário Internacional reviu
hoje em baixa de 0,4 pontos percentuais a previsão de crescimento
mundial para 3,2% este ano, devido ao impacto da guerra na Ucrânia,
desaceleração mais acentuada na China e aperto das condições
financeiras.
Na atualização das projeções económicas mundiais, divulgadas hoje, o
Fundo Monetário Internacional (FMI) estima que o crescimento do
Produto Interno Bruto (PIB) global desacelere de 6,1% no ano passado
para 3,2% em 2022, 0,4 pontos percentuais (pp) abaixo do esperado em
Abril.
Fonte:https://inforpress.cv/fmi-corta-crescimento-economico-mundialdeste-ano-para-32/
FMI mantém crescimento de 3,8% em África este ano e 4% em 2023
Washington, 26 Jul (Inforpress) – O Fundo Monetário Internacional (FMI) manteve hoje a previsão de crescimento para a
África subsaariana nos 3,8% este ano e 4% em 2023, salientando que as perspetivas por país mantêm-se “inalteradas ou
positivas”.
“As perspectivas de evolução dos países no Médio Oriente e Ásia Central e na África subsaariana continuam, em média,
inalteradas ou positivas, refletindo os efeitos dos elevados preços dos combustíveis fósseis e dos metais para alguns países
exportadores de matérias-primas”, lê-se na atualização do relatório sobre as Perspectivas Económicas Mundiais, hoje
divulgado em Washington.
Fonte: https://inforpress.cv/fmi-mantem-crescimento-de-38-em-africa-este-ano-e-4-em-2023/

PAÍS
Cabo Verde é um país que exige várias transformações - MpD
Por AILSON MARTINS, RÁDIO MORABEZA,26 de julho, 2022

O MpD entende que o estado da Nação é de um país que fez uma
opção firme por uma mudança de políticas, o que exige várias
transformações. Palavras do vice-presidente da bancada parlamentar da
maioria, Luís Carlos Silva, proferidas esta manhã, na Praia, em
conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares e de
antecipação do debate do Estado da Nação.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/26/estado-da-nacao-ede-um-pais-que-exige-varias-transformacoes-mpd/81245

PAÍS
País tem estado a regredir em vários sectores - PAICV
PorAILSON MARTINS, RÁDIO MORABEZA,26 de julho, 2022
O PAICV considera que a nação tem estado a regredir em vários sectores. A vice-presidente da bancada parlamentar do maior
partido da oposição, Carla Lima, falava esta manhã em conferência de imprensa de balanço das jornadas parlamentares e em
jeito de antevisão do debate do Estado da Nação, previsto para esta semana.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/26/pais-tem-estado-a-regredir-em-varios-sectores-paicv/81246

PAÍS
ADECO apresenta Índice de Consumo Essencial
Por LOURDES FORTES, RÁDIO MORABEZA,26 de julho,
2022
A ADECO apresentou hoje, em São Vicente, o Índice de Consumo
Essencial (ICE). Um instrumento que, segundo a Associação para a
Defesa dos Consumidores, serve de indicador da evolução dos
preços de um agregado de alguns bens e serviços mais relevantes
para os consumidores.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/26/adeco-apresentaindice-de-consumo-essencial/81251
ECONOMIA
Conselho Nacional recomenda melhoria da parceria e “diálogo
sectorial” entre sector privado e o Estado
PorEXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS,27 de julho, 2022
A primeira reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento do Sector
Privado (CNDSP) realizada hoje, na Praia, recomendou uma parceria “mais
efectiva” e diálogo mais sectorial entre os privados e o Estado.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/27/conselho-nacionalrecomenda-melhoria-da-parceria-e-dialogo-sectorial-entre-sector-privado-eo-estado/81255

POLÍTICA
CNPD autoriza GPS apenas nas viaturas de Estado utilizadas exclusivamente para fins do serviço público
Por SHEILLA RIBEIRO,27 de julho, 2022
A Comissão Nacional de Protecção de dados (CNPD) não autorizou o tratamento de dados pessoais decorrente da utilização
de GPS em veículos do Estado conduzidos e utilizadas por quem tem direito ao seu uso para fins pessoais. Em
contrapartida, autorizou em veículos do Estado utilizadas exclusivamente para fins do serviço público e conduzidos por
motoristas, devidamente identificados, por pessoal dirigente ou de quadro especial autorizado.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/27/cnpd-autoriza-gps-apenas-nas-viaturas-de-estado-utilizadosexclusivamente-para-fins-do-servico-publico/81257

ECONOMIA
Banco Mundial aponta para crescimento de 7% em 2021
Por ANDRÉ AMARAL, 27 de julho, 2022
Banco Mundial, no seu mais recente Cabo Verde Economic
Update, refere que a economia nacional, em 2021 cresceu 7%.
A instituição refere no relatório que o PIB de Cabo Verde
cresceu 7% “a partir do nível excessivamente baixo de 2020” o
que reflecte uma “recuperação económica gradual”.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/29/bancomundial-aponta-para-crescimento-de-7-em-2021/81299

ECONOMIA
Apoio do FMI prevê metade do IVA arrecadado por Cabo Verde
com factura electrónica
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 27 de julho, 2022
No documento do Fundo Monetário Internacional (FMI) que sintetiza
os compromissos do Governo cabo-verdiano com o programa ao
abrigo da Linha de Crédito Alargada (ECF, na sigla em inglês), é
assumido o objectivo de alargar a factura electrónica, que já é
obrigatória no país para uns sectores de actividade, "a pelo menos
50% dos contribuintes de IVA", para aumentar essa arrecadação.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/27/apoio-dofmi-preve-metade-do-iva-arrecadado-por-cabo-verde-com-facturaelectronica/81259
Transporte Marítimo. Grupo ETE diz que Estado lhe deve 9,5 milhões de euros
Por Santiago Magazine, 28 de Julho de 2022
A administração do grupo português ETE, que tem com Cabo Verde um contrato de concessão para transporte público
marítimo de passageiros e mercadorias, assegurado pela CV Interilhas, iniciado em 15 de Agosto de 2019, por 20 anos,
esclareceu hoje, em comunicado, que o Estado de Cabo Verde lhe deve 9,5 milhões de euros.
Trata-se de um comunicado tornado público na sequência dos constrangimentos no serviço público de transporte marítimo de
passageiros e de carga, concessionado à CV Interilhas (CVI), o Grupo ETE, acionista da CV Interilhas.
Fonte: https://santiagomagazine.cv/economia/transporte-maritimo-grupo-ete-diz-que-estado-lhe-deve-95-milhoes-de-euros

Poupanças dos cabo-verdianos cresceram 30% desde a pandemia atingindo 8.629 milhões de escudos em abril último
Por SM/Lusa, 28 de Julho de 2022
Os depósitos de poupança dos cabo-verdianos nos bancos aumentaram 30% desde o início da pandemia de covid-19,
atingindo em abril os 8.629 milhões de escudos (78,3 milhões de euros), de acordo com dados do Banco de Cabo Verde
(BCV). Segundo o relatório estatístico do BCV, os depósitos de poupança nos bancos cabo-verdianos estavam avaliados no
final de 2019 em 6.675 milhões de escudos (60,3 milhões de euros), antes dos efeitos económicos da pandemia de covid-19,
valor que subiu para mais de 7.435 milhões escudos (67,2 milhões de euros) em 2020 e aumentou para o valor histórico de
8.279 milhões de escudos (74,8 milhões de euros) no final de 2021.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/economia/poupancas-dos-cabo-verdianos-cresceram-30-desde-a-pandemia-atingindo8629-milhoes-de-escudos-em-abril-ultimo
POLÍTICA
Fórum Eurafrica arranca hoje para debater ideias que podem chegar a projectos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 28 de julho, 2022
"Um ponto muito importante para a diáspora, além da construção da rede de portugueses espalhados pelo mundo, é o facto de
estarem presentes empresários portugueses com actividade em África e tem muito interesse partilhar ideias que podem gerar
projectos baseados em necessidades e oportunidades que já existem no campo da energias, das infraestruturas, ou da
educação e da ciência. Antes de serem projectos, têm de estar enquadrados numa discussão e visão estratégica", salientou
António Calçada de Sá.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/28/forum-eurafrica-arranca-hoje-para-debater-ideias-que-podem-chegar-aprojectos/81272

ECONOMIA
Legislação que regula obrigação de serviço público nos voos
domésticos será brevemente aprovada
Por SHEILLA RIBEIRO, 29 de julho, 2022
A legislação que regula a obrigação de serviço público nos
transportes aéreos domésticos será brevemente aprovada e irá
permitir fixar rotas e frequências mínimas que um operador
deverá cumprir mediante contrato.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/29/legislac
ao-que-regula-obrigacao-de-servico-publico-nos-voosdomesticos-sera-brevemente-aprovada/81296
ECONOMIA
Primeiro-ministro anuncia reforço da frota dos TACV
Por SHEILLA RIBEIRO, 29 de julho de 2022
“A TACV está na fase de transição da saída da grave crise provocada pela
pandemia da COVID 19 no setor dos transportes aéreos. Retomou os voos,
a reestruturação e redimensionamento da empresa irá ser concluída, um
novo aparelho será introduzido na frota e a normalização irá acontecer”,
discursou durante a abertura do debate sobre o Estado da Nação.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/29/primeiro-ministroanuncia-reforco-da-frota-dos-tacv/81298

ECONOMIA
Sem as medidas de estabilização de preços, inflação poderia
situar-se em 11,3% este ano
Por SHEILLA RIBEIRO, 29 de julho, 2022
“Para amenizar os efeitos da inflação sobre as famílias e as
empresas, temos adoptado um conjunto de medidas de estabilização
de preços. Sem as medidas de estabilização de preços, a inflação
poderia situar-se, este ano, em 11,3%, bem acima dos 7,9%
estimados”, discursou o Primeiro-ministro durante o debate sobre o
Estado da Nação.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/29/sem-asmedidas-de-estabilizacao-de-precos-inflacao-poderia-situar-se-em113-este-ano/81308

PAICV acusa governo de ter sua quota de responsabilidade nas dificuldades actuais do país. MpD fala na
transformação de Cabo Verde numa nação com esperança
Para o PAICV, o governo tem a sua quota parte de responsabilidade diante das dificuldades que o país e os cabo-verdianos
atravessam presentemente, gerando uma “crise de governação”. Já o MpD afirma que apesar das sucessivas crises foi possível
transformar Cabo Verde, numa nação com esperança no presente e no futuro.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/29/paicv-acusa-governo-de-ter-sua-quota-de-responsabilidade-nasdificuldades-actuais-do-pais-mpd-fala-na-transformacao-de-cabo-verde-numa-nacao-com-esperanca/81310

ECONOMIA
Governo nega que valor da dívida à CV Interilhas seja de 9,5 milhões de euros
Por SHEILLA RIBEIRO, 29 de julho, 2022
O ministro do Mar, Abraão Vicente negou que a dívida do Estado à CV Interilhas atinja os 9,5 milhões de euros, como foi
anunciado nesta quinta-feira pela concessionária. Ministro diz que neste momento está a decorrer uma revisão do contrato de
concessão para o dotar de um melhor instrumento de controlo financeiro, limitar os gastos incluídos na subvenção ao mínimo
possível e adequar as especificações técnicas dos navios à frota afectada à concessão.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/29/governo-nega-que-valor-da-divida-a-cv-interilhas-seja-de-95milhoes-de-euros-e-diz-que-esta-a-decorrer-uma-revisao-do-contrato-de-concessao/81321

ECONOMIA
O estado económico da nação segundo o FMI
Por JORGE MONTEZINHO, 30 de julho, 2022

A reprivatização da CVA é uma prioridade e as reformas das outras empresas
públicas devem continuar para que sejam igualmente vendidas. Estas são
algumas das conclusões do relatório da equipa do FMI, publicado este mês,
no seguimento do acordo de Facilidade de Crédito Alargado concedido a
Cabo Verde. Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/30/oestado-economico-da-nacao-segundo-o-fmi/81302

ECONOMIA
Caixa Geral de Depósitos quer relançar venda do banco em Cabo
Verde
Por EXPRESSO DAS ILHAS, ECO, 30 de julho, 2022
Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novobanco fecharam a esta
semana a venda da empresa de segurança Esegur, revelou o
presidente do banco público. Paulo Macedo anunciou ainda que conta
relançar no próximo mês, se o Governo assim decidir, o processo de
venda de um dos dois bancos que tem em Cabo Verde.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/30/caixa-geralde-depositos-quer-relancar-venda-do-banco-em-cabo-verde/81322
POLÍTICA
Crise económica vai criar "profundas mudanças" na relação EuropaÁfrica, diz presidente de Cabo Verde
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 30 de julho de 2022
A relação Europa-África ainda tem muitos ressentimentos devido a aspectos
da guerra fria, afirma José Maria Neves. Já Marcelo Rebelo de Sousa diz que
"os africanos tem de ver compromissos firmes com a Europa".
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/07/30/crise-economica-vaicriar-profundas-mudancas-na-relacao-europa-africa-diz-presidente-de-caboverde/81323

ECONOMIA
Apesar das crises, investimentos privados aumentaram
Por SHEILLA RIBEIRO, 31 de julho, 2022
O Chefe do Executivo disse que apesar das crises, o interesse, a confiança
e a procura externa por Cabo Verde para a realização de investimentos e
as condições criadas para o empresariado nacional fizeram aumentar
carteira de investimentos privados.
Ulisses Correia e Silva afirmou ainda, durante a abertura do debate sobre
o Estado da Nação que muitos investimentos estão em fase de construção
e que a sua conclusão gerará mais empregos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/31/apesar-das-crisesinvestimentos-privados-aumentaram/81306

Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão:
Extrato do despacho nº 71/2022:

• Nomeando em comissão de serviço, Luis Carlos Santos Barbosa, para exercer o cargo de Assessor do Vice-Primeiro
Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial

PAÍS
Primeiro-ministro anuncia feira internacional de propriedade intelectual em São Vicente
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 31 de julho, 2022
“Vamos trazer uma grande feira internacional e regional de propriedade intelectual, em parceria com a Organização Mundial
da Propriedade Intelectual e eu não tenho dúvidas de que será um grande momento porque nós temos que tirar todas as
vantagens do que é a propriedade intelectual, nomeadamente dos direitos do autor e do que pode impulsionar o
desenvolvimento das indústrias criativas aqui em Cabo Verde”, disse.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/07/31/primeiro-ministro-anuncia-feira-internacional-de-propriedade-intelectualem-sao-vicente/81332
ECONOMIA
África próspera é do interesse da Europa – Presidente do Afreximbank
O presidente do Banco Africano de Exportações e Importações (Afreximbank) disse que o desenvolvimento e crescimento de
África é do interesse da União Europeia, destacando as vantagens económicas, as alterações climáticas e gestão das
migrações.
“Esta é a altura de ser honesto, de recomeçar, assumir que África tem as suas prioridades e reconhecer que a Europa também
tem as suas aspirações; a questão é vermos o alinhamento dessas prioridades e como podemos trabalhar dentro dos limites de
cada prioridade, senão não funciona”, disse o líder do mais importante banco de financiamento comercial no continente.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/07/31/africa-prospera-e-do-interesse-da-europa-presidente-doafreximbank/81334
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