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OPINIÃO
Inimigos cívicos e a tentativa de erosão do Estado de direito
Por JOÃO SANTOS, 22 ago 2022
Permitam-me esta proemial, embora forçada consideração, para dizer algo que,
caso vivêssemos um clima normal no nosso país, seria absolutamente escusada:
– ora, contrariamente ao que muitos têm repetidamente tentado fazer crer por
aí, “não sou nem podia ser contra a pessoa do Dr. Amadeu Oliveira”.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/opiniao/2022/08/22/inimigos-civicos-e-atentativa-de-erosao-do-estado-de-direito/81632

OPINIÃO
Diplomacia para os novos tempos
Por A DIRECÇÃO, 22 ago 2022
Com a escolha feita do dia para celebrar a diplomacia cabo-verdiana e o trabalho realizado pelos seus profissionais
destacados no país em missões estrangeiras provavelmente se quis destacar a importância do multilateralismo nas relações
internacionais e a pertença a uma comunidade de valores suportada na Declaração Universal dos Direitos Humanos
adoptada em 1948 pela ONU. Também se quis afirmar a adesão forte e engajada a princípios e valores, cujo substrato bebe
numa longa tradição de luta pela liberdade e de respeito pelas minorias que vem da Magna Carta, do Bill of Rights inglês, da
declaração universal dos direitos do homem da revolução francesa e da declaração da independência dos Estados Unidos da
América.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/opiniao/2022/08/22/diplomacia-para-os-novos-tempos/81624

ECONOMIA
Preços dos produtos importados aumentaram 2,4% em Julho de 2022
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 22 ago 2022
Os preços dos produtos importados aumentaram 2,4% em Julho de 2022,
valor superior em 0,8 pontos percentuais (p.p.) face ao registado no mês
anterior, conforme dados divulgados hoje pelo INE. De acordo com os
dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), os índices subjacentes e
volátil na importação registaram um acréscimo de 2,4% e de 2,5%
respectivamente, face ao registado no mês anterior;
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/22/precos-dosprodutos-importados-aumentaram-24-em-julho-de-2022/81661
ECONOMIA
Standard & Poor's mantém 'rating' de Cabo Verde em BPor EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 22 ago 2022

A agência de notação financeira Standard & Poor's decidiu manter o 'rating' de Cabo Verde em B- com uma perspectiva de
evolução Estável, com a guerra na Ucrânia a prejudicar a recuperação originada pelo regresso do turismo ao país. "A
recuperação económica pós-pandemia em Cabo Verde está agora ameaçada pelos riscos indirectos associados com a guerra
na Ucrânia, em particular o aumento da inflação e o custo dos combustíveis, que podem prejudicar as perspectivas do
turismo e levantar pressões nos custos do lado da oferta", escrevem os analistas da agência de notação financeira.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/22/standard-poors-mantem-rating-de-cabo-verde-em-b/81667

ECONOMIA
Cotação do barril Brent para entrega em Outubro baixa 0,28%
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 23 ago 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Outubro terminou ontem no mercado de futuros de Londres em
baixa de 0,28%, para os 96,46 dólares.
O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para o estabelecimento dos preços dos combustíveis, concluiu a
sessão no International Exchange Futures a cotar 0,27 dólares, abaixo dos 96,73 com que fechou a última negociação.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/23/cotacao-do-barril-brent-para-entrega-em-outubro-baixa028/81672

MUNDO
UNITA pede a Angola que siga exemplo democrático de Cabo Verde
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 23 ago 2022
O líder da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) apelou hoje aos eleitores que sigam o exemplo
de Cabo Verde, onde existe “alternância democrática” e “uma verdadeira democracia”, ao contrário do que diz suceder em
Angola. No seu comício de encerramento da campanha eleitoral que encheu as antigas instalações da Filda, Adalberto da
Costa Júnior pediu às forças de segurança e de defesa para se manterem equidistantes, prometeu combater a corrupção e
criticou a falta de transparência e independência do processo eleitoral, em favor do Movimento Popular de Libertação de
Angola (MPLA).
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/08/23/unita-pede-a-angola-que-siga-exemplo-democratico-de-caboverde/81671

ECONOMIA
Ministro do Mar afirma que Estado não teme resgatar concessão do serviço
público dos transportes marítimos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 23 ago 2022
O ministro do Mar afirmou esta segunda-feira que o Estado não terá nenhum medo
de resgatar a concessão do serviço público dos transportes marítimos caso não
houver melhorias no sector. Para Abraão Vicente as informações sobre a dívida
para com a concessionária avançada pelo grupo nas vésperas do debate sobre o
Estado da Nação foi intencional e lembra que existem também dívidas da empresa
com o Estado.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/23/ministro-do-mar-afirmaque-estado-nao-teme-resgatar-concessao-do-servico-publico-dos-transportesmaritimos/81675
Imprensa Nacional vai investir cerca de 470 mil contos na gráfica de segurança
Por SHEILLA RIBEIRO, 24 ago 202
O presidente da Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV) afirmou que a empresa vai apostar fortemente na gráfica de
segurança, cujo orçamento é de cerca de 470 mil contos. A INCV vai recorrer a banca, com o aval do Estado, para obter 235
mil contos, enquanto o restante será financiado pela União Europeia. “O futuro da Imprensa Nacional será desafiante, será
um futuro onde vamos apostar fortemente na gráfica de segurança, que é o projecto de soberania nacional. O primeiro
momento é a personalização dos documentos de segurança em Cabo Verde como passaporte, bilhete de identidade, cartão de
residência e numa segunda fase também vamos avançar com a carta de condução digital”, avançou.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/24/imprensa-nacional-vai-investir-cerca-de-470-mil-contos-na-grafica-deseguranca/81689

Cabo Verde tem um forte potencial para se tornar num hub
digital em África – ANI de Portugal
Cidade da Praia, 24 Ago (Inforpress) – A presidente da Agência
Nacional de Inovação de Portugal, Joana Mendonça, considerou hoje
que Cabo Verde tem um enorme potencial a nível do capital humano e
não só e pode se tornar num hub digital em África. Joana Mendonça
falava aos jornalistas, momentos antes de participar na conferência
sobre “Investigação e Desenvolvimento ao Serviço da Economia”,
promovida pelo Ministério da Economia Digital, visando debater a
importância da I & D no processo de desenvolvimento da inovação e
empreendedorismo de base tecnológica.
Fonte: https://inforpress.cv/cabo-verde-tem-um-forte-potencial-parase-tornar-num-hub-digital-em-africa-ani-de-portugal/
PAICV com subvenção de 64,5 milhões de escudos pelas legislativas cabo-verdianas de 2021
Por SM/Lusa, 24 de Ago de 2022
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) atribuiu uma subvenção superior a 64,5 milhões de escudos (590 mil euros) ao
PAICV, segundo partido mais votado nas legislativas do ano passado em Cabo Verde.
De acordo com um edital publicado hoje pela CNE e consultado pela Lusa, o Partido Africano da Independência de Cabo
Verde (PAICV) apresentou despesas totais para a campanha eleitoral das legislativas de 18 de abril de 2021 no valor de
114,2 milhões de escudos (um milhão de euros).
Fonte:
https://santiagomagazine.cv/politica/paicv-com-subvencao-de-645-milhoes-de-escudos-pelas-legislativas-caboverdianas-de-2021

POLÍTICA
PAICV com subvenção de 64,5 mil contos pelas legislativas de 2021
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 24 ago 2022
A Comissão Nacional de Eleições (CNE) atribuiu uma subvenção superior a
64,5 mil contos ao PAICV, segundo partido mais votado nas legislativas do
ano passado em Cabo Verde. De acordo com um edital publicado hoje pela
CNE e consultado pela Lusa, o Partido Africano da Independência de Cabo
Verde (PAICV) apresentou despesas totais para a campanha eleitoral das
legislativas de 18 de Abril de 2021 no valor de 114,2 milhões de escudos.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/08/24/paicv-com-subvencaode-590-mil-euros-pelas-legislativas-de-2021/81690
PAÍS
José Maria Neves alerta para “derivas autoritárias e populistas”
Por ANDRE AMARAL, 24 ago 2022
Presidente da República fez, esta terça-feira, um apelo aos cabo-verdianos
para que confiem no país e nas suas instituições. Para José Maria Neves a
“polarização e a excessiva crispação no debate político corroem as
instituições e a imagem da política e dos políticos, cedendo generosos
espaços a derivas autoritárias e populistas”.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/26/jose-maria-neves-alertapara-derivas-autoritarias-e-populistas/81710

PAÍS
Cabo Verde quer vender serviços da Imprensa Nacional no estrangeiro
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 24 ago 2022
Cabo Verde quer apostar na internacionalização da Imprensa Nacional, com a
venda dos serviços no estrangeiro, com destaque para a África Ocidental,
disse hoje o vice-primeiro-ministro. Em declarações nas actividades
comemorativas dos 180 anos da Imprensa Nacional de Cabo Verde (INCV),
Olavo Correia disse que uma das apostas para o futuro da empresa passa pela
internacionalização, com aumento das vendas e assim rentabilizar os
investimentos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/08/24/cabo-verde-quer-venderservicos-da-imprensa-nacional-no-estrangeiro/81694
ECONOMIA
BCV sugere uma melhoria da estabilidade financeira em 2021
Por SHEILLA RIBEIRO, 24 ago 2022
“Os níveis elevados do stock da dívida pública cabo-verdiana suscitam algumas preocupações com a vulnerabilidade das contas
públicas. Contudo, a avaliação do rating país da FITCH, em 2021, manteve-se em B- e o Outlook novamente considerado
estável. Refira-se que a análise da sustentabilidade da dívida pública cabo-verdiana realizada pelo Fundo Monetário
Internacional, avalia-a como sustentável, embora persistindo o risco de sobre-endividamento. O risco de sobre endividamento
externo é considerado moderado, uma melhoria face ao exercício DSA anterior”, consta.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/24/bcv-sugere-uma-melhoria-da-estabilidade-financeira-em-2021/81695

Relatório de Estabilidade Financeira 2021
24/08/2022
O Relatório de Estabilidade Financeira 2021 realça as principais vulnerabilidades e riscos que poderão, eventualmente,
provocar instabilidade no sistema financeiro. Num contexto macroeconómico e financeiro desafiante, marcado pela
ocorrência de choques externos adversos de consequências imprevisíveis, o sistema financeiro cabo-verdiano manteve-se
sólido e resiliente, não obstante as incertezas acumuladas contribuírem potencialmente para o aumento da probabilidade de
abrandamento da atividade económica e de aumento da inflação, que poderão impactar a estabilidade financeira.
O sector bancário, o mais representativo do conjunto do sistema continuou, em 2021, a assegurar a fluidez da intermediação
financeira, suportada pelos níveis de capitalização adequados, garantidos pelo reforço contínuo das posições de capital e
saneamento da carteira de crédito, reflexo, em grande parte, do impacto das medidas prudenciais adotadas na sequência da
crise financeira de 2008.
Fonte:https://www.bcv.cv/pt/Estatisticas/Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/Paginas/Relat%C3%B3rio-deEstabilidade-Financeira-2021.aspx
Relatório disponível em:
https://www.bcv.cv/pt/Estatisticas/Publicacoes%20e%20Intervencoes/Relatorios/RelatorioEstabilidadeFinanceira/Document
s/RelatorioDeEstabilidadeFinanceira_2021.pdf

ECONOMIA
Quatro parques eólicos nacionais pouparam emissão de 47 mil toneladas de CO2
PorEXPRESSO DAS ILHAS, LUSA,25 ago 2022
A electricidade gerada pelos quatro parques eólicos da Cabeólica, uma parceria público-privada nacional com financiamento
internacional, evitou a emissão de 47.414 toneladas de CO2 em 2021, aumentando face ao ano anterior, segundo a empresa.
De acordo com o relatório e contas de 2021 da Cabeólica a empresa manteve no ano passado a potência instalada de 25,5
MegaWatts (MW), com 30 turbinas eólicas distribuídas pelos parques nas ilhas de Santiago, Sal, São Vicente e Boa Vista.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/25/quatro-parques-eolicos-nacionais-pouparam-emissao-de-47-miltoneladas-de-co2/81699

ECONOMIA
Cotação do barril Brent para entrega em Outubro sobe para 101,23
dólares
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 25 ago 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Outubro terminou esta
quarta-feira no mercado de futuros de Londres em alta de 1,01%, para os
101,23 dólares.O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a
fixação dos preços dos combustíveis, concluiu a sessão no International
Exchange Futures a cotar mais 1,01 dólares face à sessão anterior, quando tinha
terminado nos 100,22 dólares.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/25/cotacao-do-barrilbrent-para-entrega-em-outubro-sobe-para-10123-dolares/81702

DESPORTO
Cabo Verde acolhe a II edição do Africa Youth Cup em 2023
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 25 ago 2022
Cabo Verde vai acolher a II edição da Africa Youth Cup em Outubro de 2023,
prova a ser disputada na categoria de sub-17, tanto a nível masculina como e
feminina, cuja inscrição estará aberta no 1º de Setembro.
Segundo a organização deste evento internacional, a edição de 2023 da África
Youth Cup, a ser realizado em Cabo Verde, vai contar com o envolvimento dos
atletas em representação das renomadas academias de futebol sub-17, masculinas
e femininas da África e do resto do mundo.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/desporto/2022/08/25/cabo-verde-acolhe-a-iiedicao-do-africa-youth-cup-em-2023/81703

ECONOMIA
Greve do handling em Portugal faz CVA cancelar todos os voos de e para Lisboa
Por SHEILLA RIBEIRO, 25 ago 2022
A greve do operador de Handling PORTWAY no aeroporto de Lisboa fez com que a
Cabo Verde Airlines cancelasse todos os voos de 26 a 28 Agosto, por falta de assistência
em escala. Num comunicado publicado hoje no Facebook, a companhia aérea garante
que está a envidar esforços para proteger os passageiros afectados a partir de segundafeira dia 29 de Agosto.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/25/greve-do-handling-emportugal-faz-cva-cancelar-todos-os-voos-de-e-para-lisboa/81714

São Filipe: Estudo para criação de microbanco de fomento ao sector primário concluído até final do mês
Agosto 26, 2022
O estudo, segundo o mesmo, será socializado com a diáspora radicada nos Estados Unidos da América (EUA) no próximo
mês e posteriormente em Cabo Verde, tendo por isso desafiada a Soldifogo Cooperativa a mudar o seu estatuto de
cooperativa e transformar-se numa sociedade anónima, em que a maior parte do capital será da Soldifogo Cooperativa, mas
com participação de outros acionistas, sobretudo da diáspora foguense. O presidente da Soldifogo Cooperativa, Manuel da
Luz Alves, disse que a instituição, criada há cerca de 20 anos, tem vários desafios pela frente, destacando a construção de
uma sede social “com dignidade”, cujo processo está em andamento, e a transformação num microbanco e “quiçá num
banco”, sublinhando que está a trabalhar com os seus parceiros e todas as instituições para que os desafios sejam alcançados.
Fonte:https://inforpress.cv/sao-filipe-estudo-para-criacao-de-microbanco-de-fomento-ao-sector-primario-concluido-ate-finaldo-mes/

Candidatos à Presidência da República pedem clarificação do TC sobre
recusa de subvenção a Casimiro de Pina
Por Inforpress, 26 de Ago de 2022
Quatro candidatos à Presidência da República, nas últimas eleições, pediram
hoje, em carta, a clarificação do Tribunal Constitucional (TC) face à recusa de
subvenção a Casimiro de Pina, pela Comissão Nacional de Eleições. “Tudo
leva a crer que este é o tratamento reservado a todos os candidatos, excepto os
dois protegidos pelos partidos da esfera do poder”, lê-se na carta.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/politica/candidatos-a-presidencia-darepublica-pedem-clarificacao-do-tc-sobre-recusa-de-subvencao-a-casimiro-depina

Vice Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, Olavo
Correia
26 de agosto às 17:45 ·
No quadro das auscultações para a elaboração do Orçamento do
Estado para o ano económico de 2023, tive o prazer de receber o
Senhor Presidente Interino do Supremo Tribunal da Justiça, Dr.
Benfeito Mosso Ramos.
Este encontro permitiu-me conhecer as necessidades orçamentais
do Supremo Tribunal da Justiça para atender aos desafios do
próximo ano judicial.
Face ao quadro restritivo imposto pelo contexto de tripla crise,
pude abordar e discutir com o Presidente Interino deste órgão, que
é um parceiro fundamental no processo de desenvolvimento do
sistema judicial cabo-verdiano, as soluções para melhor acomodar
essas necessidades visando o cabal funcionamento do STJ.
Neste novo ciclo, o Governo de Cabo Verde assumiu o
compromisso em reforçar as condições para que o sistema judicial
cabo-verdiano garanta uma justiça efetiva, mais célere, acessível,
imparcial e transparente.
Temos trabalhado neste sentido! Por isso, entre outras prioridades
setoriais, o OE2023 deverá dar especial atenção às prioridades dos
Programas da Justiça e Paz Social.
Fonte: https://www.facebook.com/VicePMeMFOficial

ECONOMIA
Factura de Cabo Verde com importação de combustíveis duplicou no
primeiro semestre
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 26 ago 2022
De acordo com o recente relatório do Banco de Cabo Verde (BCV), que detalha
as importações e exportações do arquipélago, o país importou de Janeiro a Junho
deste ano mais de 7.373 milhões de escudos em todo o tipo de combustíveis,
contra os 3.820 milhões de escudos em igual período de 2021, um aumento
homólogo de 93%.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/26/factura-de-cabo-verdecom-importacao-de-combustiveis-duplicou-no-primeiro-semestre/81724
ECONOMIA
Enapor acusa transitários de agir de “má-fé” à volta de um processo
com vantagens para todos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 27 ago 2022
A empresa concessionária dos Portos, Enapor, garantiu que os transitários
estão a agir de “má-fé” e a “fomentar a instabilidade social” quanto à nova
lei das pequenas encomendas que trará vantagens para toda a cadeia
logística.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/27/enapor-acusatransitarios-de-agir-de-ma-fe-a-volta-de-um-processo-com-vantagens-paratodos/81746

Caso da suposta Não Justiça: Sokols e MPDSV pedem substituição do Procurador Geral da República
27 Agosto 2022
Com o julgamento do deputado Amadeu Oliveira marcado para esta segunda-feira,29, o porta-voz do movimento cívico Sokols
2017 e Movimento para Desenvolvimento de São Vicente (MPDSV) considera que a prisão preventiva de Oliveira constitui
uma violação grave da Constituição da República. Maurino Delgado critica que o principal responsável desta situação é o atual
Procurador Geral da República. Por isso, pede ao Presidente da República para exercer a sua magistratura de influência com
vista à substituição do PGR, preservando assim o Estado de Direito Democrático que, segundo ele, se encontra à deriva.
Fonte:https://www.asemana.publ.cv/?Caso-da-suposta-Nao-Justica-Sokols-e-MPDSV-pedem-substituicao-do-Procurador&ak=1

ECONOMIA
As principais linhas do Orçamento de Estado para o próximo ano
Por JORGE MONTEZINHO, 28 ago 2022
Quatro pilares e cinco prioridades para responder a seis anos de crise, estas
são as directrizes para o Orçamento de Estado de 2023 (OE2023). Como se
lê no documento a que o Expresso das Ilhas teve acesso, o orçamento do
próximo ano vai continuar as medidas de recuperação económica, priorizar
o desenvolvimento social e o rendimento das famílias, promover a
confiança e a resiliência da economia e dos cabo-verdianos, incentivar as
reformas e a inovação, promover o crescimento sustentável e inclusivo e
prosseguir a estabilização gradual das finanças públicas.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/28/as-principaislinhas-do-orcamento-de-estado-para-o-proximo-ano/81729

LUSOFONIA
CNE de Angola não recebeu reclamações de nenhuma formação política
28 Agosto 2022
O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola disse hoje não
ter recebido reclamações de nenhuma formação política no âmbito do
apuramento dos resultados, sublinhando que as que chegarem serão apreciadas.
“A CNE não recebeu reclamações de qualquer concorrente e, caso cheguem,
como normal, a CNE tem o dever legal de as apreciar e decidir nos termos da
lei. Reiteramos que a CNE não tem reclamação oficial de nenhuma formação
política”, disse, segundo a Lusa, Lucas Quilundo no final de uma reunião
plenária extraordinária no âmbito do apuramento dos resultados finais das
eleições.
Fonte:https://www.asemana.publ.cv/?CNE-de-Angola-nao-recebeureclamacoes-de-nenhuma-formacao-politica&ak=1
Primeiro-Ministro, José Ulisses Correia e Silva
À margem da TICAD8, reuni-me no sábado, em Tunes, com o Enviado Especial do Primeiro-ministro e Ministro dos
Negócios Estrangeiros do Japão, Hayashi Yoshimasa, num importante encontro, em que tivemos oportunidade de enaltecer a
excelência das relações existentes entre os dois países e passar em breve revista os principais projetos de cooperação em
curso e programados em Cabo Verde. Solicitamos que no contexto do esforço de recuperação económica, sejam acelerados
procedimentos para execução dos projetos importantes contratados com o Japão: água, pescas e telemedicina e transformação
digital nos serviços de saúde.
Fonte: https://www.facebook.com/pmucs

BOLETIM OFICIAL
CHEFIA DO GOVERNO
Secretaria Geral do Governo:
Extrato do contrato de gestão nº 31/2022:
• Nomeando em regime de contrato de gestão, João Pedro dos Santos, para exercer o
cargo de Assessor do Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial
MINISTÉRIO PÚBLICO
Gabinete do Procurador Geral da República:
Despacho nº 1/2022-2023:
• Nomeando o Procurador da República, Heidmilson Agues Frederico, para em regime de
comissão de serviço de natureza judiciária, exercer o cargo de assessor no Gabinete do
Procurador-Geral da República
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Apoio local a investidores externos
(planeamento de viagens de negócio,
agendamento e mediação de reuniões,
apoio na formalização de empresas, entre
outros).

Empresa Certificada ISO 9001:2015 (EIC)
Empresa Consultora Certificada (PRO-EMPRESA)
Empresa Formadora Certificada (DGEFPEP)
Empresa Consultora Ambiental Registada (DNA)
Mais de 14 anos de experiência!

➢ Contactos:
▪ R. Infante D. Henrique, Império I-A, R/C Esq.
▪ Telef.: (238) 2629902
▪ E-mail: info@pdconsult.cv
▪ Site: www.pdconsult.cv

