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ECONOMIA
NOSi vence concurso internacional para digitalizar o Tribunal de
Contas de Angola
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 14 de agosto, 2022
O NOSI venceu este concurso num universo de vários concorrentes
internacionais, explicitou Tavares, asseverando que a proposta caboverdiana foi a escolhida por ser a melhor, “um grande desafio e um
bom contrato”, neste país que o NOSI pretende abraçar com toda a
força e grande empenho para partilhar e acelerar a transformação
digital dos dois países.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/14/nosi-venceconcurso-internacional-para-digitalizar-o-tribunal-de-contas-deangola/81553

ECONOMIA
Portugal lidera investimento estrangeiro em Cabo Verde no 1.º trimestre
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 15 de agosto, 2022
O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Cabo Verde aumentou ligeiramente no primeiro trimestre de 2022, em termos
homólogos, para mais de 2.286 milhões de escudos, liderado por Portugal, segundo dados do banco central compilados hoje
pela Lusa. A Lusa noticiou anteriormente que o Investimento Directo Estrangeiro em Cabo Verde aumentou 38,2% em 2021,
em termos homólogos, para mais de 85 milhões de euros, crescimento fortemente impulsionado por Portugal.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/15/portugal-lidera-investimento-estrangeiro-em-cabo-verde-no-1trimestre/81557

POLÍTICA
Cabo Verde quer estreitar relações com os Estados Unidos para
reforço da democracia
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 15 de agosto, 2022
“Tivemos uma oportunidade ímpar de trocar com os eleitos norteamericanos e com o PCA do Millenium Challenge Corporation
(MCC) informações sobre a democracia, a paz, a estabilidade, os
desafios de segurança e como Cabo Verde e os Estados Unidos
podem estreitar ainda mais as suas relações para que a democracia
não corra perigo,” avançou acrescentando que a democracia não é
um dado adquirido para sempre.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/08/15/cabo-verdequer-estreitar-relacoes-com-os-estados-unidos-para-reforco-dademocracia/81562

PAÍS
Factura com importação de combustíveis triplicou para 14 milhões de euros num mês
PorEXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 16 ago 2022
A factura de Cabo Verde com a importação de combustíveis quase triplicou em Maio, face a 2021, para mais de 14 milhões de
euros, devido à escalada de preços no mercado internacional, indicam dados oficiais compilados hoje pela Lusa.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/16/factura-de-cabo-verde-com-importacao-de-combustiveis-triplicou-para-14milhoes-de-euros-num-mes/81570

ECONOMIA
Exportações nacionais de conservas e peixe caem para 1.355 milhões de escudos até Maio
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 16 ago 2022

O valor das exportações nacionais de conservas e peixe congelado caiu mais de 1% até Maio, para 1.355 milhões de escudos,
face ao mesmo período de 2021, segundo dados oficiais compilados hoje pela Lusa.
De acordo com o mais recente relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV), que detalha as exportações, este volume
de vendas de conservas e peixe congelado – que representa mais de 80% das exportações do arquipélago -, ascendeu, de
Janeiro a Maio deste ano, a praticamente 1.355 milhões de escudos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/16/exportacoes-nacionais-de-conservas-e-peixe-caem-para-1355milhoes-de-escudos-ate-maio/81572

PAÍS
Iniciativa sobre energia sustentável para produção de água com sete projectos concluídos até final deste mês
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 16 ago 2022
O projecto visa a promoção do uso de energias renováveis para a produção de água, e apoiar projectos de demonstração
através de suporte técnico e ou financeiro, podendo atribuir um co-financiamento de até 30% do custo de implementação de
projectos público ou privado relacionados com o tema nexo energia e água, mais concretamente projectos de demonstração de
energias renováveis e eficiência energética em sistemas de bombagem, tratamento e ou dessalinização de água.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/16/iniciativa-sobre-energia-sustentavel-para-producao-de-agua-com-seteprojectos-concluidos-ate-final-deste-mes/81577

PAÍS
Ministra da Justiça anuncia, para breve, prestação de serviços notariais
online
Por SHEILLA RIBEIRO, 16 ago 2022
“Por esta via nós estamos cientes em como há também necessidade de
alteração a nível interno, de se adoptar ou de termos mais técnicos a trabalhar
com o sistema, de pudermos ter também, operacionalizar e alargar ainda mais
a formação não só aos técnicos mais também aos operadores nas
conservatórias e nos registos. Desta forma vamos reduzir o tempo de espera
nas conservatórias e nos cartórios notariais, fazer com que os cidadãos
possam ter acesso mais rápido aquilo que é o serviço”, afirmou.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/16/ministra-anuncia-parabreve-prestacao-de-servicos-notariais-online/81580
ECONOMIA
Subsídios de desemprego renovam máximos em Março
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 17 ago 2022
Os subsídios de desemprego atribuídos pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) atingiram em Março o valor
mensal mais elevado em sete meses, segundo dados da instituição.
De acordo com o mais recente relatório do INPS, com dados provisórios até Março de 2022 compilados hoje pela Lusa, Cabo
Verde gastou com estes subsídios de desemprego 10.860.000 escudos de Janeiro a Março, para 614 beneficiários.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/17/subsidios-de-desemprego-renovam-maximos-em-marco/81585

ECONOMIA
Donativos internacionais a Cabo Verde caíram mais de 32% até Maio
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 17 ago 2022

Os donativos internacionais recebidos por Cabo Verde caíram 32% até
Maio, face ao mesmo período de 2021, muito abaixo da previsão
governamental, indicam dados do Ministério das Finanças compilados
hoje pela Lusa.
De acordo com um relatório sobre a execução orçamental de Janeiro a
Maio de 2022, essas transferências envolvem ajuda alimentar, donativos
directos e apoios de governos ou de organizações internacionais.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/17/donativosinternacionais-a-cabo-verde-cairam-mais-de-32-ate-maio/81586
ECONOMIA
Associação Kelém em Desenvolvimento apoia cerca de 70 trabalhadores informais com Fundo de Apoio ao Negócio
Por SHEILLA RIBEIRO, 17 ago 2022
“Estivemos a pensar em alternativas de como poderíamos ajudar essas pessoas a retomar o seu negócio. As peixeiras que às
vezes tomam peixe e precisam de um fundo para pagar ao pescador, ou um jovem que precisa de comprar frango para
grelhar, entre outros. Foi assim que surgiu o Fundo de Apoio aos Negócios”, narra.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/17/associacao-kelem-em-desenvolvimento-apoia-cerca-de-70trabalhadores-informais-com-fundo-de-apoio-ao-negocio/81589

ECONOMIA
Governo apresenta Sistema Integrado de Inspecção Tributária para
detectar inconformidades do IVA
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 18 ago 2022
“Este sistema foi desenvolvido com a assistência técnica do FMI e
implementado pelos técnicos da Direcção Nacional das Receitas do Estado
(DNRE) e, basicamente, assenta no levantamento das possíveis
inconformidades teóricas que se podem apurar na regulação dos
contribuintes” acrescentou Liza Vaz, advertindo que não havendo essa
regularização seguirá para a aplicação de coimas.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/18/governo-apresentasistema-integrado-de-inspeccao-tributaria-para-detectar-inconformidades-doiva/81600
ECONOMIA
Queixas dos clientes dos bancos aumentaram em 2021
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 18 ago 2022
O número de reclamações no sector bancário voltou a aumentar em 2021, praticamente 5%, para 327 participações recebidas
no Banco de Cabo Verde (BCV), indica um relatório da instituição consultado hoje pela Lusa.
De acordo com o relatório do conselho de administração do banco central, sobre as actividades e contas de 2021, "à
semelhança dos anos anteriores, as reclamações referentes ao sector bancário permanecem amplamente superiores às do sector
segurador", que apenas registou 10 queixas no ano passado.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/18/queixas-dos-clientes-dos-bancos-aumentaram-em-2021/81605

ECONOMIA
Governo desafia privados a apostarem na prestação de serviço com
drones na agricultura
Por SHEILLA RIBEIRO, 18 ago 2022
O governo está a incentivar a criação de empresas prestadoras de
serviços no campo da agricultura com recurso à utilização de drones.
Disse hoje o ministro da Agricultura e Ambiente, apontando para um
conjunto de benefícios fiscais aprovados pelo executivo.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/18/governodesafia-privados-a-apostarem-na-prestacao-de-servico-com-drones-naagricultura/81599
PAÍS
Pro-Garante avaliza mais de 6,5 milhões de contos de créditos em três anos de existência
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 18 ago 2022
A Pro-Garante avalizou mais de 6,5 milhões de contos de créditos financiados pelas instituições financeiras do país a
mais de 1.900 empresas, segundo os resultados dos primeiros três anos da sua criação, apresentados hoje na Cidade da
Praia. O presidente do conselho de administração da Pró-Garante, Pedro Barros, momento antes da apresentação dos
resultados, precisou que 19 por cento (%) do total das empresas registadas em Cabo Verde foram abrangidas e que foram
criados quase 20 mil postos de trabalho.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/18/pro-garante-avaliza-mais-de-65-milhoes-de-contos-de-creditos-em-tresanos-de-existencia/81613

“Cabo Verde é um país fortemente engajado em ser uma plataforma no meio
do atlântico para a economia digital” – Ministro Abraão Vicente
18.08.2022
O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, reafirmou que o
Governo de Cabo Verde está fortemente engajado em dotar o país de todas as
condições para o respeito e cabal funcionamento relativamente à Propriedade
Intelectual (PI). Há seis anos que este Governo, liderado pelo Primeiro Ministro,
José Ulisses Correia e Silva, vem munindo o IGQPI – Instituto de Gestão e
Qualidade de Propriedade Intelectual – de instrumentos competitivos para a total
implementação da visão estratégica de Cabo Verde ligada à PI.
Fonte: https://www.governo.cv/cabo-verde-e-um-pais-fortemente-engajado-emser-uma-plataforma-no-meio-do-atlantico-para-a-economia-digital-ministroabraao-vicente/
Governo e PNUD assinam Memorando de reforço económico do programa
Youthconnect Cabo Verde no valor de 1.5 milhões de dólares
O documento foi assinado pelo Ministro Adjunto do Primeiro-Ministro para a
Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, em representação do Governo de Cabo Verde
e pelo Chefe do Escritório Conjunto do PNUD, UNFPA e UNICEF, Steven Ursino. O
Memorando ora assinado, formaliza a transferência da contribuição especial, no valor
de 1.5 milhões de dólares, para o reforço do programa YouthConnekt Cabo Verde,
para os anos 2022/2023.
Fonte:https://www.governo.cv/governo-e-pnud-assinam-memorando-de-reforcoeconomico-do-programa-youthconnect-cabo-verde-no-valor-de-1-5-milhoes-dedolares/

ECONOMIA
TAP transportou 20% dos passageiros de e para Cabo Verde até
Junho
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 19 ago 2022
Mais de 20% dos 733.764 passageiros em voos internacionais
movimentados pelos quatro aeroportos de Cabo Verde no primeiro
semestre foram transportados pela companhia aérea portuguesa
TAP, segundo dados da ASA.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/19/taptransportou-20-dos-passageiros-de-e-para-cabo-verde-atejunho/81620

ECONOMIA
IFH com primeiros prejuízos em vários anos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 19 ago 2022
A imobiliária estatal IFH registou prejuízos de 29 milhões de escudos em 2021, o primeiro resultado negativo desde 2017,
quando teve um lucro histórico de 593 milhões de escudos. No relatório e contas de 2021 da Imobiliária Fundiária e Habitat
(IFH), detida a 100% pelo Estado, a administração justifica os prejuízos de 2021 com “a diminuição do volume de
negócios”, que passou de 2.945 milhões de escudos em 2020 para 851,1 milhões de escudos no ano passado.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/19/ifh-com-primeiros-prejuizos-em-varios-anos/81621

Angola/Eleições: Missão da CPLP confiante em "normalidade” e
que resultados serão aceites por todos
Por SM/Lusa 19 de Ago de 2022
O chefe de missão de observação eleitoral da CPLP disse hoje estar
convencido que as eleições em Angola vão decorrer com normalidade
e que os resultados serão aceites democraticamente por todos os
candidatos. “Esta é uma visita diferente, com outro fato, com outras
vestes [esteve no ano passado em Angola, enquanto presidente de
Cabo Verde na XIII Conferência de Chefes de Estado e Governo da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que se realizou em
Luanda]”, disse Carlos Fonseca, após o encontro, mostrando agrado
pelo convite endereçado à CPLP para mais uma missão de observação
eleitoral a um país-membro, neste caso Angola.
Fonte: https://santiagomagazine.cv/politica/angolaeleicoes-missao-dacplp-confiante-em-normalidade-e-que-resultados-serao-aceites-portodos
Economia
19 de Ago de 2022
Olavo Correia prevê aumento faseado de salário mínimo e atualização para ordenados mais baixos
O governo prevê um aumento faseado do salário mínimo nacional nos próximos dois anos e uma atualização nominal para os
rendimentos mais baixos, conforme decisão saída hoje de uma reunião do Conselho de Concertação Social.
Fonte: https://santiagomagazine.cv/economia

PAICV diz que Tribunal de Contas deve utilizar mecanismos
próprios para auditar contas das obras do Mercado de Coco
“Há de facto esta situação grave em torno da construção do Mercado
de Coco, é uma situação muito grave e de facto há uma derrapagem
enorme e conhecida por todos, eu acho que a melhor saída seria que
o Tribunal de Contas não se escudar apenas em questões processuais
para verificar o que estará a acontecer”, opinou o presidente do
PAICV, Rui Semedo.
Fonte: https://inforpress.cv/paicv-diz-que-tribunal-de-contas-deveutilizar-mecanismos-proprios-para-auditar-contas-das-obras-domercado-de-coco/
Fogo: Encontros com jovens e empresários e inauguração da nova agência da OMCV Crédito marcam visita de Olavo
Correia
São Filipe, 20 Ago (Inforpress) – A inauguração da nova agência da OMCV Crédito, localizado no bairro III Congresso e
encontros com os jovens e empresários da ilha constam da agenda da visita do vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças
à ilha do Fogo. Hoje, primeiro dia de visita, Olavo Correia, depois de presidir à inauguração da nova agência de microcrédito
da Organização das Mulheres de Cabo Verde (OMCV), desloca-se ao município de Santa Catarina do Fogo onde está
agendado um encontro alargado com os jovens da ilha do Fogo para apresentação do Programa Integrado de Desenvolvimento
de Competências (PIDC) que irá abranger mais de sete mil jovens com formação profissional e cujo objectivo é maximizar a
capacidade de empregabilidade empreendedora e incrementar o acesso às oportunidades de emprego.
Fonte:https://inforpress.cv/fogo-encontros-com-jovens-e-empresarios-e-inauguracao-da-nova-agencia-da-omcvcredito-marcavisita-de-olavo-correia/

POLÍTICA
Cabo Verde quer EUA como parceiro no desenvolvimento da
Economia Digital
Por ANDRE AMARAL, 20 ago 2022
Grupo de Senadores e Congressistas estiveram de visita à Praia esta
segunda-feira acompanhados pela PCA da Millenium Challenge
Corporation. Depois de serem recebidos pelo Presidente da República
tiveram encontro com o ministro dos Negócios Estrangeiros e o
Secretário de Estado da Economia Digital.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/20/cabo-verde-quereua-como-parceiro-no-desenvolvimento-da-economia-digital/81628

ECONOMIA
Países africanos preferem financiamento concessional a títulos islâmicos - S&P
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 20 ago 2022

"O financiamento de instituições financeiras islâmicas é uma excepção improvável em toda a África Subsaariana; apesar das
pronunciadas necessidades de financiamento da região, particularmente para projectos de infra-estruturas e para o pagamento
da dívida relacionada com a covid-19, acreditamos que os países subsaarianos irão ao mercado através de instituições
financeiras multilaterais em vez de através de emissões 'sukuk'", lê-se numa nota de análise da S&P.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/20/paises-africanos-preferem-financiamento-concessional-a-titulosislamicos-sp/81652

ECONOMIA
Indicadores económicos: Empresários e famílias com posturas cautelosas
Por JORGE MONTEZINHO, 21 ago 2022
Em Cabo Verde, os indicadores económicos e financeiros de Julho de 2022,
publicados este mês, apontam para um crescimento mais moderado da actividade
económica no segundo trimestre. Segundo o Banco de Cabo Verde, é esperado
um crescimento mais comedido da procura interna, como indica o abaixamento
esperado da formação bruta de capital fixo, sugerido pela evolução negativa das
importações de bens, de equipamentos e pela redução do ritmo de crescimento
das importações de materiais de construção e de transportes.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/21/indicadores-economicosempresarios-e-familias-com-posturas-cautelosas/81630
POLÍTICA
Um olhar sobre a Diplomacia Nacional
Por SARA ALMEIDA, 21 ago 2022
Cabo Verde instituiu 16 de Setembro como o dia da sua diplomacia, para homenagear e valorizar a diplomacia e os
diplomatas nacionais, visando ainda promover a reflexão e o debate sobre política externa. O Expresso das Ilhas conversou
com dois diplomatas de carreira, hoje aposentados, e que atravessaram ao longo da sua vida vários dos momentos mais
marcantes da diplomacia nacional. Manuel Amante da Rosa e Fernando Wahnon partilham aqui um pouco da sua experiência
e visão sobre a diplomacia cabo-verdiana e os seus diplomatas.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/21/um-olhar-sobre-a-diplomacia-nacional/81629

MUNDO
Missão da CPLP tem ouvido “versões muito diferentes”
sobre a independência do processo - Jorge Carlos Fonseca
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 21 ago 2022
O chefe da missão de observadores da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) às eleições angolanas afirmou
hoje que tem ouvido versões muito diferentes quanto à
independência do processo eleitoral em relação ao poder
político.
“Como chefe desta missão, eu tenho sempre a prudência de
me confinar aos limites e à natureza da missão” e, após
reuniões com os principais partidos e “conversas com
personalidades de espectros políticos diferentes”, disse ter
ouvido “perspectivas diferentes”, admitiu Jorge Carlos
Fonseca, antigo presidente de Cabo Verde, no final de uma
reunião com a União Nacional para a Independência Total de
Angola (UNITA), na oposição.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/08/21/missaoda-cplp-tem-ouvido-versoes-muito-diferentes-sobre-aindependencia-do-processo-jorge-carlos-fonseca/81658
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