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ECONOMIA
Défice da balança comercial agrava-se em 217,5 milhões
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 1 de agosto, 2022
A balança comercial de Cabo Verde foi negativa em 217,5 milhões de euros
no segundo trimestre de 2022, um agravamento de 33,6% face ao período
homólogo de 2021, segundo dados oficiais compilados hoje pela Lusa. De
acordo com o relatório trimestral de estatísticas do Comércio Externo, do
Instituto Nacional de Estatística (INE), este desempenho foi agravado pelo
aumento nas importações, que cresceram 31,2% de Abril a Junho deste ano,
para 24.393 milhões de escudos, face a 2021.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/01/defice-da-balancacomercial-agrava-se-em-2175-milhoes/81346
ECONOMIA
Apenas 54% das instituições públicas já prestaram contas de 2021
Por SHEILLA RIBEIRO, 1 de agosto, 2022
Até este momento apenas 54% das insitutições públicas prestaram as contas de 2021, segundo avançou hoje o presidente do
Tribunal de Contas, João da Cruz Silva. Em declarações à imprensa, à margem do Ateliê de aprovação do Projecto do Guia
sobre julgamento das contas públicas, João da Cruz Silva disse que há um ligeiro atraso na prestação de contas de 2021, mas
que acredita que até o final do ano todas as entidades as vão prestar.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/01/apenas-54-das-instituicoes-publicas-ja-prestaram-contas-de2021/81347

PAÍS
Tribunal de Contas diz que CMP não indicou ilegalidades que
justifiquem auditoria ao Mercado do Coco
Por SHEILLA RIBEIRO,1 de agosto, 2022
O presidente do Tribunal de Contas disse hoje que negou o pedido de
auditoria ao investimento feito no Mercado do Coco porque a CMP não
indicou as ilegalidades que foram cometidas.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/01/tribunal-de-contasdiz-que-cmp-nao-indicou-ilegalidades-que-justifiquem-auditoria-aomercado-do-coco/81349
ECONOMIA
Olavo Correia garante que Estado vai cumprir suas obrigações com
CV Interilhas
PorSHEILLA RIBEIRO,1 de agosto, 2022
O ministro das Finanças garantiu hoje que o Estado vai pagar à CV
Interilhas assim que as contas forem auditadas e fiscalizadas, mas que o
valor da dívida é muito inferior aos 9,5 milhões de euros.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/01/olavo-correiagarante-que-estado-vai-cumprir-suas-obrigacoes-com-cv-interilhas/81350

Economia
Governo diz que dívida à CV Interilhas será paga após certificação
Por SM/Lusa,1 de Agosto de 2022
A dívida de Cabo Verde à CV Interilhas, pela concessão do serviço público de transporte marítimo, é inferior aos 9,5 milhões
de euros reclamados pelo grupo ETE e será paga após certificação, disse hoje o vice-primeiro-ministro. “Não está
confirmado, é muito inferior a esse montante. Mas a questão que se coloca aqui não é questão para ser discutida na
comunicação social. Existem contas que foram apresentadas, as contas devem ser auditadas e fiscalizadas”, afirmou Olavo
Correia, que é também ministro das Finanças, questionado à margem de um evento oficial na Praia.
Fonte: https://santiagomagazine.cv/economia/governo-diz-que-divida-a-cv-interilhas-sera-paga-apos-certificacao

PAÍS
Permitir que operadores portugueses contratem 2.500 trabalhadores
será um desastre total para nós – Cabo Verde Empresas
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS,2 de agosto, 2022
A Cabo Verde Empresas (CVE) manifestou-se hoje preocupada com a
intenção dos operadores turísticos do Algarve, Portugal, em contratar 2.500
jovens cabo-verdianos, para dar resposta “à crescente e actual” necessidade
de mão-de-obra, a nível do sector, naquela região.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/02/permitir-que-operadoresportugueses-contratem-2500-trabalhadores-sera-um-desastre-total-para-noscabo-verde-empresas/81372

ECONOMIA
ASA reduziu prejuízos para metade em 2021
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 3 de agosto, 2022
A empresa pública Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) registou prejuízos 928,9 milhões de escudos em 2021, quase metade
face ao ano anterior, devido às consequências da pandemia de covid-19 no movimento aéreo.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/03/asa-reduziu-prejuizos-para-metade-em-2021/81381

ECONOMIA
OPEP+ limita aumento da produção em Setembro a 100.000 barris diários
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,3 de agosto, 2022
A aliança OPEP+ decidiu hoje aumentar no próximo mês em 100.000 barris diários a sua oferta petrolífera, uma subida muito
limitada em comparação com os meses anteriores.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/03/opep-limita-aumento-da-producao-em-setembro-a-100000-barrisdiarios/81387
Empresa cabo-verdiana que gere aeroportos reduziu prejuízos para metade em 2021
03-08-2022
A empresa pública cabo-verdiana Aeroportos e Segurança Aérea (ASA) registou prejuízos de 8,5 milhões de euros em 2021,
quase metade face ao ano anterior, devido às consequências da pandemia de covid-19 no movimento aéreo.
Fonte: https://www.lusa.pt/lusofonia/cabo-verde

São Nicolau: Vice-primeiro-ministro garante que o Governo está a criar condições de promoção do sector empresarial
privado
Tarrafal de São Nicolau, 03 Ago (Inforpress)- O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e
ministro da Economia Digital, Olavo Correia, garantiu hoje que o Governo está a criar condições de promoção do sector
empresarial privado.
Em declarações à Imprensa, no âmbito da sua visita ao município do Tarrafa, Olavo Correia afirmou que as medidas necessárias
para a promoção do sector empresarial privado estão sendo criadas no sentido de contribuir para a melhoria deste sector.
Fonte:https://inforpress.cv/sao-nicolau-vice-primeiro-ministro-garante-que-o-governo-esta-a-criar-condicoes-de-promocao-dosector-empresarial-privado/
Preço “exorbitante” das passagens tem efeito negativo na procura do turismo
no País – Câmara do Turismo
Por Inforpress , 4 de Agosto de 2022
O presidente da Câmara do Turismo de Cabo Verde, Jorge Spencer Lima, afirmou
hoje que os preços “exorbitantes” das passagens têm um efeito negativo na
procura do turismo em Cabo Verde, enquanto destino turístico. Jorge Spencer
Lima, falava em declarações à Inforpress, reiterando que os preços exorbitantes
das passagens têm uma influência grande no turismo em qualquer destino, mas
particularmente para Cabo Verde, cujo destino dista a menos de quatro horas da
Europa.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/economia/preco-exorbitante-das-passagenstem-efeito-negativo-na-procura-do-turismo-no-pais-camara-do-turismo

Governo vai elaborar Plano Estratégico de Formação Profissional para definir competências dos sectores catalíticos
Cidade da Praia, 04 Ago (Inforpress) – O Governo vai elaborar o Plano Estratégico de Formação Profissional para definir as
demandas de competências nos sectores catalíticos de desenvolvimento do País até 2026, alinhadas com as reais necessidades
da economia.
Para isso, está a realizar, na Cidade da Praia, um workshop intitulado “Projecção de oferta e procura de emprego em função
das necessidades e proposta de demandas de competências nos sectores catalíticos até 2026”.
Fonte:https://inforpress.cv/governo-vai-elaborar-plano-estrategico-de-formacaoprofissional-para-definir-as-competencias
dos-sectores-cataliticos-do-pais/
ECONOMIA
Clientes de Internet fixa em Cabo Verde aumentam 46% em dois anos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 4 de agosto, 2022
“A resposta do mercado às ofertas apresentadas tem sido surpreendente,
obrigando a ajustamentos no modelo e na capacidade operacional do grupo
para, assim, dar vazão aos níveis atuais de procura. Pelo segundo ano
consecutivo, registaram-se níveis de crescimento em torno de 20% na internet
fixa e o grupo CVTelecom terminou o ano de 2021 com um parque em torno
de 24 mil clientes, o que representa um aumento de 46% nos últimos dois
anos”, lê-se no documento.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/04/clientes-de-internetfixa-em-cabo-verde-aumentam-46-em-dois-anos/81404

Receitas do Estado: “Operação Risco Zero” visa promover
cumprimento voluntário das obrigações ficais
Cidade da Praia, 05 Ago (Inforpress) – A Direcção Nacional
de Receitas do Estado tem em curso, desde 27 de Julho, a
“Operação Risco Zero” para promover o cumprimento
voluntário das operações fiscais, de modo a diminuir o défice
fiscal e promover a formalidade da economia.
Fonte:https://inforpress.cv/receitas-do-estado-operacao-riscozero-em-curso-visa-promover-o-cumprimento-voluntario-dasobrigacoes-ficais/

Ministra aponta interoperabilidade entre os sistemas da Administração
Pública e aumento da literacia digital como principais desafios
A governante referiu que o evento visa elaborar, conjuntamente com os
diferentes sectores, a Matriz da Economia Digital que inclui o roteiro para a
Transformação Digital e melhoria da prestação dos serviços, com base nos
respectivos catálogos de produtos e nas orientações estratégicas saídas dos
vários encontros de trabalho entre a Direcção Nacional da Administração
Pública (DNAP) e os diferentes sectores públicos.
Fonte:https://inforpress.cv/ministra-aponta-interoperabilidade-entre-ossistemas-da-administracao-publica-e-aumento-da-literacia-digital-comoprincipais-desafios/

ECONOMIA
Cabo Verde Telecom queixa-se de inoperância no combate a
serviços de TV por assinatura ilegais
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 5 de agosto, 2022
"No que diz respeito à TV por assinatura, o segmento, pelo segundo ano
consecutivo, experienciou um declínio na base de clientes, embora num
nível muito mais contido, em resultado da concorrência por parte de
prestadores não licenciados, situação à qual o grupo tem demonstrado o
seu desagrado junto das autoridades competentes, sem que,
infelizmente, haja sinais de rutura com o quadro atual", lê-se no
documento.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/05/cabo-verde-telecomqueixa-se-de-inoperancia-no-combate-a-servicos-de-tv-por-assinaturailegais/81418
Governo atribui responsabilização da paralisação das obras do PRRA na Praia a Francisco Carvalho
Por SHEILLA RIBEIRO, 5 de agosto, 2022
O governo esclareceu hoje, através de um comunicado, que apesar dos constrangimentos financeiros tem prosseguido na via
da mobilização de recursos em matéria de habitação e citou como exemplo a recente parceria com a Associação Nacional dos
Municípios Cabo-Verdianos(ANMCV) subscrita por todas as Câmaras Municipais, com excepção da Praia.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/08/05/governo-atribui-responsabilizacao-da-paralizacao-das-obras-do-prrana-praia-a-francisco-carvalho/81432

Independência dos tribunais em Cabo Verde é “intocável” e
“ninguém está acima da lei” – ministra
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 6 de agosto, 2022

A ministra da Justiça Joana Rosa afirmou esta sexta-feira que a
independência dos tribunais “é intocável” e que “ninguém está
acima da lei”, ao ser questionada sobre o caso do deputado detido
há um ano, agora com o mandato suspenso.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/06/independenciados-tribunais-em-cabo-verde-e-intocavel-e-ninguem-esta-acima-dalei-ministra/81437

NOTÍCIAS
06.08.2022
“O Governo definiu a prestação dos serviços públicos digitais como uma das prioridades do seu programa de governação” –
Ministra Edna Oliveira
Não obstante muito já se ter feito nesse sentido, ressaltou a Ministra, para um efetivo cumprimento desse desígnio, é
necessário que todos os dirigentes da Administração Pública, juntamente com a sociedade civil e o setor privado, analisem
de forma “franca e aberta” a situação da Administração Pública cabo-verdiana e as oportunidades que as Tecnologias de
Informação e Comunicação propiciam para uma melhor prestação de serviço público.
Fonte: https://www.governo.cv/o-governo-definiu-a-prestacao-dos-servicos-publicos-digitais-como-uma-das-prioridades-doseu-programa-de-governacao-ministra-edna-oliveira/

ECONOMIA
Electra nova, problemas antigos
Por JORGE MONTEZINHO, 7 de agosto, 2022
A Electra Norte e a Electra Sul vão deixar de existir e em seu lugar vão
nascer a Electra Produção e a Electra Distribuição. Mas as novas
empresas vão também herdar os passivos e as dívidas que vêm de trás.
Olhando para o relatório e Contas de 2021, o legado é pesado. Além
das contas no vermelho, ¼ da produção continua a perder-se, tanto por
causa das falhas técnicas, como devido aos roubos.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/07/electra-novaproblemas-antigos/81419
PAÍS
“Acredito que resolvendo o problema dos transportes é possível arrancar em grande com o turismo”
Por ANTÓNIO MONTEIRO, 7 de agosto, 2022
Transportes, ligação marítima e ligação aérea são as palavras mais recorrentes nesta entrevista com o edil tarrafalense por
ocasião do Dia do Município que se celebrou esta terça-feira, 2 de Agosto. Apesar de a ilha estar situada no coração do
arquipélago, nas palavras de José Freitas a deficiente ligação com as outras ilhas continua a ser ainda um grande entrave para
o desenvolvimento de São Nicolau cujo potencial turístico é sempre referenciado, embora ainda sem grandes resultados.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/07/acredito-que-resolvendo-o-problema-dos-transportes-e-possivel-arrancarem-grande-com-o-turismo/81420
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