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ECONOMIA
‘Stock’ da dívida pública aproxima-se dos 150% do PIB até Maio
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 8 ago 2022
O 'stock' da dívida pública aumentou até Maio para o equivalente a
149,6% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2022, segundo
o relatório provisório da execução orçamental a que a Lusa teve hoje
acesso. De acordo com o documento, do Ministério das Finanças, o
‘stock’ da dívida pública de Cabo Verde ultrapassou no final de Maio
os 291.015 milhões de escudos, um novo valor máximo absoluto,
quando em Abril passado rondava os 289.872 milhões de escudos.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/08/stock-dadivida-publica-aproxima-se-dos-150-do-pib-ate-maio/81448
POLÍTICA
Governo admite candidatura à Comissão das Nações Unidas para os
Direitos Humanos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 8 ago 2022
O Governo está a considerar uma candidatura do país à Comissão das Nações
Unidas para os Direitos Humanos, desafio lançado este domingo pelos
Estados Unidos, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo
Soares.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/08/08/governo-admitecandidatura-a-comissao-das-nacoes-unidas-para-os-direitos-humanos/81453

ECONOMIA
Administração do Naviera Armas acusa responsável pela Política do Mar de beneficiar CV Interilhas na rota São
Vicente – Santo Antão
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 9 ago 2022
A administração do Naviera Armas acusou hoje, em comunicado, o director nacional de Política do Mar de beneficiar a CV
Interilhas, garantindo ao seu navio Chiquinho BL 70% do tráfego na rota São Vicente- Santo Antão.
Esta reacção da administração do Naviera Armas, proprietária do navio Mar d´Canal, surge após a Direcção Nacional de
Política do Mar ter fixado novo horário para os navios Nôs Ferry Mar d´Canal e Chiquinho BL, na linha marítima São
Vicente – Santo Antão com um intervalo de 01:15 minutos entre as viagens.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/09/administracao-do-naviera-armas-acusa-responsavel-pela-politica-domar-de-beneficiar-cv-interilhas-na-rota-sao-vicente-santo-antao/81464
PAÍS
PM assegura que novo pacote de infra-estruturas vai priorizar
desencravamento de localidades
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 10 ago 2022
O primeiro-ministro (PM), Ulisses Correia e Silva, assegurou em São
Miguel, no interior de Santiago, que o novo pacote de investimentos
em infra-estruturas a ser lançado “brevemente” vai priorizar o
desencravamento das localidades.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/10/pm-assegura-quenovo-pacote-de-infra-estruturas-vai-priorizar-desencravamento-delocalidades/81483

PAÍS
Cabo Verde pode avançar com candidatura à Comissão de Direitos Humanos da ONU
Por ANDRÉ AMARAL*, 10 ago 2022
“O primeiro-ministro recebeu a sugestão dos EUA. Fundamental nesta questão é saber que Cabo Verde é um país exemplar,
nas palavras da senhora embaixadora, em termos de democracia, em termos de respeito pelos direitos do homem. E nós
consideraremos com muita, muita atenção, uma possível candidatura de Cabo Verde à Comissão dos Direitos Humanos, visto
que nós somos defensores intransigentes dos Direitos humanos na arena internacional”, disse Rui Figueiredo Soares, no
domingo, durante a conferência de imprensa conjunta com a embaixadora dos EUA na ONU, Linda Thomas-Greenfield, que
momentos antes estivera reunida com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/12/cabo-verde-pode-avancar-com-candidatura-a-comissao-de-direitoshumanos-da-onu/81520
Fusão com a Associação Comercial de Sotavento (ACS) vai congregar o tecido empresarial cabo-verdiano – presidente
da CCS
“A CCS passa a ter mais poder, mais consistências e passa a congregar o tecido empresarial cabo-verdiano (…) passa a ter
força e dinâmica para negociar e poder fazer sentir o seu peso no mercado nacional”, apontou.
Neste sentido avançou que as linhas de actuação vão aumentar com uma maior presença nos fóruns nacionais e
internacionais, assim como nas organizações que interagem com o sector empresarial privado nacional, nomeadamente, as
Nações Unidas, a União Europeia e o Luxemburgo.
Fonte:https://inforpress.cv/fusao-com-a-associacao-comercial-de-sotavento-acs-vai-congregar-o-tecido-empresarial-caboverdiano-presidente-da-ccs/

ECONOMIA
Receitas do Estado aumentaram 31,4% até Maio
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 10 ago 2022
As receitas do Estado aumentaram 31,4% até Maio, face ao mesmo período de 2021, então condicionado pela crise
provocada pela pandemia, para quase 19.668 milhões de escudos, segundo dados oficiais.
De acordo com dados do relatório síntese da execução orçamental até Maio, compilados hoje pela Lusa, este desempenho
resulta essencialmente do “aumento da arrecadação” de impostos directos (43,8% face ao mesmo período de 2021) e
indirectos (6,4%).
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/10/receitas-do-estado-aumentaram-314-ate-maio/81488

ECONOMIA
Governo cria modelo de factura para eliminar troca de papéis no
desembaraço de pequenas encomendas
Por SHEILLA RIBEIRO, 11 ago 2022
Modelo de factura a ser utilizado pelas empresas transitárias vai
eliminar a “troca de papéis” no processo de desembaraço de pequenas
encomendas, anunciou o Governo no Boletim Oficial desta quartafeira.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/11/governo-criamodelo-de-factura-para-eliminar-troca-de-papeis-no-desembaraco-depequenas-encomendas/81501

ECONOMIA
Retoma ajuda Cabo Verde a recuperar mais de 100 ME de reservas
internacionais
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 12 ago 2022
De acordo com dados de um recente relatório do Banco de Cabo Verde (BCV)
com indicadores económicos e financeiros, compilados hoje pela Lusa, as
reservas internacionais líquidas do país atingiram em 30 de Junho de 2022 os
620,6 milhões de euros, "passando a garantir 7,1 meses de importações de bens e
serviços estimadas para o ano de 2022".
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/12/retoma-ajuda-caboverde-a-recuperar-mais-de-100-me-de-reservas-internacionais/81507

Escalas de navios de cruzeiro em Cabo Verde aumentaram nove vezes até junho
12-08-2022
De acordo com a programação da Enapor, em todo o ano de 2022 estão previstas 113 escalas destes navios. Entre essas
escalas, contam-se várias dos navios das empresas de cruzeiros do português Mário Ferreira, como o "Vasco da Gama", o
"World Navigator" ou o "World Explorer", entre outros.
Trata-se de uma forte recuperação face ao cenário de 2021 em Cabo Verde, ano em que oito portos movimentaram em 2021
mais de 11 mil turistas em navios de cruzeiro, número que a pandemia de covid-19 reduziu em 41% face a 2020,
acumulando a segunda forte quebra anual consecutiva.
Fonte:https://www.lusa.pt/lusofonia/Cabo%20Verde/article/2022-08-12/39164581/escalas-de-navios-de-cruzeiro-em-caboverde-aumentaram-nove-vezes-at%C3%A9-junho

Nações Unidas mobilizam 650 mil dólares para emergência
alimentar em Cabo Verde
12-08-2022
Em causa está um acordo para o financiamento para projetos a
desenvolver nas ilhas de Santo Antão e de Santiago, as mais
agrícolas do arquipélago, assinado hoje na Praia entre a
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) e o Ministério da Agricultura e do Ambiente,
visando mitigar as consequências de cinco anos de seca severa
no país, aliada aos efeitos económicos que ainda se sentem da
pandemia de covid-19 e agora da crise inflacionista.
Fonte: https://www.lusa.pt/article/39168622
Preços em Cabo Verde voltam a aumentar em julho e 9,0% num ano – INE
12-08-2022
Praia, 12 ago 2022 (Lusa) - Os preços em Cabo Verde aumentaram 1,2% no mês de julho e acumulam uma subida de 9,0%
no espaço de um ano, indicam dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) cabo-verdiano compilados pela Lusa.
De acordo com o Índice de Preços no Consumidor (IPC), elaborado pelo INE e divulgado hoje, esta variação mensal em
julho fica 0,6 pontos percentuais abaixo da taxa registada em junho
Fonte: https://www.lusa.pt/lusofonia/Cabo%20Verde/article/2022-08-12/39165904/pre%C3%A7os-em-cabo-verde-voltama-aumentar-em-julho-e-9-0-num-ano-ine

ECONOMIA
Preços com variação homóloga de 9% em Julho
Por SHEILLA RIBEIRO, 12 ago 2022
Em Julho de 2022, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou
uma taxa de variação mensal de 1,2%. Segundo os dados do Instituto
Nacional de Estatísticas, a variação homóloga foi de 9%. De acordo
com o Índice de Preços no Consumidor (IPC), elaborado pelo INE,
esta variação mensal fica em 0,6 pontos percentuais acima ao
registado no mês anterior.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/12/precos-comvariacao-homologa-de-9-em-julho/81509

ECONOMIA
Governo concede aval à Sociedade de Desenvolvimento Turístico de Boa Vista e Maio
PorSHEILLA RIBEIRO,12 ago 2022
Resolução foi publicada no Boletim Oficial para poder realizar um empréstimo de 220 milhões de escudos junto da Caixa
Económica.
A operação, conforme refere o governo no Boletim Oficial, justifica-se com a materialização dos investimentos da
Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), bem como a retoma da actividade
turística e da dinâmica do desenvolvimento de Boa Vista e Maio.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/12/governo-concede-aval-a-sociedade-de-desenvolvimentoturistico-de-boa-vista-e-maio/81510

Economia
Taxa de inflação do IPC situou-se em 6,1% no mês de Julho
Por Santiago Magazine, 12 de Ago de 2022
A taxa de inflação do Índice de Preços no Consumidor (IPC)
registou uma taxa de variação mensal de 1,2%, valor superior
em 0,6 pontos percentuais (p.p) ao registado no mês anterior,
segundo avançou hoje o Instituto Nacional de Estatísticas –
INE.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/economia/taxa-de-inflacaodo-ipc-situou-se-em-61-no-mes-de-julho
Economia Governo concede aval à SDTIBM para empréstimo bancário de 220 milhões de
escudos
Por Santiago Magazine, 12 de Ago de 2022
O Governo acaba de aprovar a concessão de um aval à Sociedade de Desenvolvimento
Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM) para fazer um empréstimo de 220
milhões de escudos junto da Caixa Económica. A operação, conforme uma publicação no
Boletim Oficial justifica-se com a materialização dos investimentos da Sociedade de
Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio (SDTIBM), bem como a
retoma da actividade turística e da dinâmica do desenvolvimento de Boa Vista e Maio.
Fonte:
https://santiagomagazine.cv/economia/governo-concede-aval-a-sdtibm-paraemprestimo-bancario-de-220-milhoes-de-escudos

ECONOMIA
Responsável do Departamento de Compliance do iibCV eleita Presidente
de Sub-Comité do GIABA
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 13 ago 2022
O international investment bank Cabo Verde (iibCV), entidade certificada
como um Great Place to Work em Cabo Verde, participou no evento
realizado, em Julho, pelo GIABA. Na sequência da sua participação, a
Responsável do Departamento de Compliance do iibCV, Karin Barros, foi
eleita Presidente do Subcomité de Investigação e Questões Emergentes.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/13/responsavel-dodepartamento-de-compliance-do-iibcv-eleita-presidente-de-sub-comite-dogiaba/81526

PAÍS
Cabo Verde vai contar com 900 mil dólares para o reforço da segurança alimentar em Santo Antão e Santiago
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 13 ago 2022
Cabo Verde e a FAO assinaram esta sexta-feira, na Cidade da Praia, um acordo de financiamento que disponibiliza ao país
900 mil dólares para o reforço da segurança alimentar e nutricional nas ilhas de Santo Antão e Santiago.
Esse montante é disponibilizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e o governo
da Bélgica, em decorrência da “tripla crise” que o País vem enfrentando, e financia projectos de emergência e segurança
alimentar em Cabo Verde, como um plano de respostas e protecção às famílias pobres e do sector informal.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/13/cabo-verde-vai-contar-com-900-mil-dolares-para-o-reforco-da-segurancaalimentar-em-santo-antao-e-santiago/81538

ECONOMIA
Administração da ASA anuncia investimentos de 10 milhões de euros no aeroporto da Boa Vista em três anos
13 ago 2022
“Nos próximos três anos teremos investimentos a serem feitos pelo novo concessionário em cerca de 10 milhões de euros.
Mas num horizonte de cinco anos estaremos a alcançar investimentos no valor de quase 20 milhões de euros no aeroporto
da Boa Vista”, declarou Jorge Duarte, precisando que estes investimentos fazem parte apenas das obrigações do novo
concessionário para os aeroportos de Cabo Verde, e que, não se incluem os investimentos relacionados com a actividade
de handling.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/economia/administracao-da-asa-anuncia-investimentos-de-10-milhoes-de-euros-noaeroporto-da-boa-vista-em-tres-anos
PAÍS
Associação contra decisão do Governo de vir a transferir
competências dos conservadores e notários aos advogados
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 13 ago 2022
Segundo o sindicalista esta decisão alinha-se aos interesses “inconfessos e
à surdina de advogados bem identificado”, que de há muito ou esta parte
“veem a moda do lobo”, como quem nada quer, “transvertido de cordeiro,
com o propósito de dizimar o cordeiro que lhe está ao alcance”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/13/associacao-contradecisao-do-governo-de-vir-a-transferir-competencias-dos-conservadorese-notarios-aos-advogados/81543

ECONOMIA
Relatório e Contas da CVTelecom: Os lucros e as críticas ao regulador
Por JORGE MONTEZINHO, 14 ago 2022
Palavras duras dirigidas à ARME no último relatório e contas de 2021 da
empresa de comunicações. CVT diz que o regulador é um travão à
inovação, mas esta não é a única queixa referida no documento. A
incapacidade do regulador em acabar com os prestadores ilegais de serviços
de televisão é igualmente sublinhada pela operadora. Sobre a evolução dos
negócios, a empresa aumentou o número de clientes de Internet fixa,
expandiu a rede de fibra óptica e viu as vendas crescer, apesar da pandemia.
“No contexto regulatório, subsiste e persiste um conjunto de decisões notoriamente discriminatórias, inibindo e penalizando,
sobremaneira, a dinâmica dos negócios do Grupo CVTelecom”, escreve o presidente da empresa, João Domingos Correia, no
relatório e contas relativo a 2021.
Também no documento, é referido que o Regulador continua a manter uma postura excessivamente administrativa e intrusiva
na actividade dos operadores, “por vezes desarticulada de iniciativas estruturantes do Governo para o sector”, o que contribuiu
para a manutenção de um clima regulatório pouco favorável, “aumentando os receios do Grupo CVTelecom sobre as
consequentes ameaças ao investimento e à inovação”.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/14/relatorio-e-contas-da-cvtelecom-os-lucros-e-as-criticas-aoregulador/81529

1. MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E ENERGIA
Direção-Geral do Planeamento, Orçamento e Gestão:
Extrato de despacho nº 11/2022:
• Nomeando em comissão de serviço, Naylene Rosely Rodrigues Inocêncio, Licenciada em Ciência Política e Relações
Internacionais, para exercer o cargo de Secretária do Ministro de Indústria, Comércio e Energia.
2. CONSELHO DE MINISTROS
Resolução nº 46/2022:
• Nomeando Carlos Fernandes Semedo, Ministro Plenipotenciário nível I, para em comissão de serviço, exercer o cargo
de Diretor Geral de Cooperação Económica e para o Desenvolvimento
Resolução nº 48/2022:
• Nomeando Queila Maísa Semedo Silva Pereira, para em comissão de serviço, exercer o cargo de Diretora Geral do
Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Indústria, Comércio e Energia
Resolução nº 49/2022:
• Nomeando Virgílio António Martins Évora, para desempenhar as funções de Vogal no Conselho Diretivo da Auditoria
Geral do Mercado de Valores Mobiliários

Resolução nº 50/2022:
• Nomeando Patrick Renato Barreto Monteiro Lopes, para em comissão de serviço, exercer as funções de Assessor
Especial do Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial
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