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ECONOMIA
'Stock' da dívida pública de Cabo Verde em quase 151% do PIB até Junho
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 29 ago 2022
O 'stock' da dívida pública nacional aumentou até Junho para o equivalente a
150,9% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2022. De acordo com o
documento, do Ministério das Finanças, o 'stock' da dívida pública ultrapassou no
final de Junho os 293.475 milhões de escudos, um novo valor máximo absoluto,
quando em Maio passado rondava os 291.015 milhões de escudos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/29/stock-da-dividapublica-de-cabo-verde-em-quase-151-do-pib-ate-junho/81760
ECONOMIA
“Precariedade laboral em Cabo Verde existe e não podemos ignorá-la”secretária-geral UNTC-CS
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 29 ago 2022
A secretária-geral da UNTC-CS, Joaquina Almeida, considerou hoje que a
precariedade laboral em Cabo Verde existe e não pode ser ignorada, e pede,
por isso, a assunção de compromissos e responsabilidades para com os
trabalhadores cabo-verdianos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/29/precariedade-laboralem-cabo-verde-existe-e-nao-podemos-ignora-la-secretaria-geral-untccs/81765

ECONOMIA
Trabalho digno deve andar a par e passo com o desenvolvimento
económico e melhoria de condições de vida – ministro
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 29 ago 2022
O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, defendeu
hoje que o trabalho digno deve andar a par e passo com o
desenvolvimento económico do País e com a melhoria das condições de
vida dos cabo-verdianos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/29/trabalho-dignodeve-andar-a-par-e-passo-com-o-desenvolvimento-economico-emelhoria-de-condicoes-de-vida-ministro/81768
ECONOMIA
Receitas do Estado aumentaram 34% até Junho
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 30 ago 2022
As receitas do Estado aumentaram 34% até Junho, face ao mesmo período de 2021, então condicionado pela crise
provocada pela pandemia, para mais de 23.967 milhões de escudos, segundo dados oficiais.
De acordo com dados do relatório síntese da execução orçamental até Junho, compilados pela Lusa, este desempenho resulta
essencialmente do "aumento da arrecadação" de impostos directos (9,8% face ao mesmo período de 2021), indirectos (45,2%)
e das contribuições para a segurança social (13,5%).
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/30/receitas-do-estado-aumentaram-34-ate-junho/81774

MUNDO
UE atinge meta de 80% para armazenamento de gás (um mês mais cedo)
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 30 ago 2022

Precisamos de nos afastar dos combustíveis fósseis russos e conseguir fontes fidedignas e confiáveis, principalmente para
encher os nossos armazéns, e aqui existem boas notícias [pois] atingimos já uma média na União Europeia de
preenchimento do armazenamento de 80%", anunciou Ursula von der Leyen, discurso numa cimeira sobre Segurança
Energética em Copenhaga, na Dinamarca.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/08/30/ue-atinge-meta-de-80-para-armazenamento-de-gas-um-mes-maiscedo/81780
Donativos internacionais a Cabo Verde caíram 23,3% até Junho
Agosto 31, 2022
Os donativos internacionais recebidos por Cabo Verde caíram 23,3% até
Junho, face ao mesmo período de 2021, para 4,8 milhões de euros, 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 junho
de 2022, essas transferências envolvem ajuda alimentar, donativos diretos e
apoios de governos ou de organizações internacionais.
Fonte:https://inforpress.cv/donativos-internacionais-a-cabo-verde-cairam233-ate-junho/

ECONOMIA
Contribuição turística rendeu a Cabo Verde em meio ano 75% das receitas esperadas
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 31 ago 2022
Cabo Verde arrecadou em seis meses 349 milhões de escudos com a taxa paga obrigatoriamente pelos turistas, quase 75%
do valor esperado pelo Governo para todo o ano de 2022, segundo dados oficiais compilados hoje pela Lusa. De acordo
com um relatório do Ministério das Finanças sobre a execução orçamental de Janeiro a Junho, as receitas da contribuição
turística ascenderam a 349 milhões de escudos, equivalente a 73,6% do orçamentado pelo Governo para todo o ano de 2022,
que é de 475 milhões de escudos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/08/31/contribuicao-turistica-rendeu-a-cabo-verde-em-meio-ano-75-dasreceitas-esperadas/81789

CULTURA
“Safras de um Triste Outono” de Arménio Vieira é um dos semifinalistas do
Prémio Oceanos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 31 ago 2022
“Safras de um Triste Outono” foi uma das obras escolhidas entre 2.452 livros
concorrentes para fazer parte dos 65 semifinalistas, entre autores de diferentes
nacionalidades, sendo 45 escritores brasileiros, 12 portugueses, cinco
moçambicanos, uma luso-angolana, um angolano e o cabo-verdiano Arménio
Vieira.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/cultura/2022/08/31/safras-de-um-triste-outonode-armenio-vieira-e-um-dos-semifinalistas-do-premio-oceanos/81800

POLITICA
Governo repudia posicionamento “mal-intencionado” do PAICV
sobre privatização da Emprofac
Por Inforpress, 1 de Set de 2022
O Governo repudiou quarta-feira o posicionamento do PAICV sobre o
processo de privatização da Emprofac e considerou a “insinuação grave,
irresponsável e desprovido de bom senso” uma vez que o dossiê técnico
de suporte ainda não foi concluído. O documento diz ainda que com o
controle da crise sanitária e a normalização paulatina das actividades
económicas os trabalhos técnicos preparatórios foram retomados.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/politica/governo-repudiaposicionamento-mal-intencionado-do-paicv-sobre-privatizacao-daemprofac
ECONOMIA
Subsídios de desemprego caíram para metade até maio
Por SM/Lusa, 2 de Set de 2022
Os subsídios de desemprego atribuídos pelo Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) caíram para menos de metade
nos primeiros cinco meses do ano, face ao mesmo período de 2021, segundo dados da instituição. De acordo com o mais
recente relatório do INPS, com dados provisórios até maio de 2022 compilados hoje pela Lusa, Cabo Verde gastou com
1.069 subsídios de desemprego atribuídos em cinco meses um total superior a 18.203.000 escudos (163,5 mil euros).
Fonte: https://santiagomagazine.cv/economia/subsidios-de-desemprego-cairam-para-metade-ate-maio

Enapor projecta crescimento económico de 7% até ao final do ano –
PCA
Setembro 1, 2022
O presidente do conselho de administração (PCA) da Enapor, Irineu
Camacho, disse hoje que a empresa está a trabalhar para crescer em
todas as áreas do tráfego portuário visando atingir o crescimento
económico de 7% até ao final do ano.
Irineu Camacho fez esta previsão durante a sua intervenção no
seminário 40º aniversário da Enapor realizado esta quinta-feira, na
Cidade da Praia, sob o lema “Preservar o passado, valorizar o presente e
perspectivar o futuro.
Fonte:https://inforpress.cv/enapor-projecta-crescimento-economico-de7-ate-ao-final-do-ano-pca/
Primeiro-ministro destaca “importante contributo” da Enapor no
desenvolvimento de Cabo Verde
“Os 40 anos da Enapor representam um percurso e o contributo de todos os que
fizeram parte da história da empresa e o resultado das empresas e instituições é o
resultado do seu recurso humano. Temos de reconhecer também a importância da
actividade portuária na economia do país, nomeadamente no comércio interno e
externo, conectividades, mobilidades competitividades e suporte a algumas
actividades que hoje estão muito mais evidentes”, declarou.
Fonte: https://inforpress.cv/primeiro-ministro-destaca-importante-contributo-daenapor-no-desenvolvimento-de-cabo-verde/

ECONOMIA
Governo faz ajuste de cerca de 198 milhões de escudos no OE 2022
para reprogramar despesas
Por SHEILLA RIBEIRO, 1 set 2022
O Conselho de Ministros autorizou a transferência de 198.882.927
escudos com vista a reprogramação de despesas, como melhoria de
condições de estadia dos doentes evacuados, reforço de algumas rubricas
no orçamento de funcionamento da Presidência da República e da
necessidade de disponibilizar um espaço para instalação do Ex-Presidente
da República.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/01/governo-fazajuste-de-cerca-de-198-milhoes-de-escudos-no-oe-2022-parareprogramar-despesas/81818
Hotelaria regista mais de 170 mil hóspedes no segundo trimestre de
2022
Setembro 2, 2022
A hotelaria registou no segundo trimestre de 2022 mais de 170 mil
hóspedes, correspondendo a um aumento de 688,5% e as dormidas
aumentaram 796,9%, face ao mesmo período do ano de 2021, informou
hoje o INE. Fonte:https://inforpress.cv/hotelaria-regista-mais-de-170mil-hospedes-no-segundo-trimestre-de-2022/

Estatísticas dos Transportes do 2º trimestre de 2022 apontam aumento
de aviões movimentados nos aeroportos nacionais
Setembro 2, 2022
As estatísticas dos transportes no segundo trimestre de 2022 apontam um
aumento de 107,4 por cento (%) de aviões movimentados nos aeroportos e
aeródromos nacionais, face ao mesmo período do ano anterior, divulgou
hoje o INE. De acordo com os dados avançados pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), foi registado um aumento expressivo de 311,6% no
número de movimentos de passageiros nos aeroportos e aeródromos.
Fonte:https://inforpress.cv/estatisticas-dos-transportes-do-2o-trimestre-de2022-apontam-aumento-de-avioes-movimentados-nos-aeroportosnacionais/

ECONOMIA
Movimentação de hóspedes dispara face a 2021
Por EDISÂNGELA TAVARES (ESTAGIÁRIA), 2 set 2022
O sector do turismo registou um aumento de movimentação de hóspedes
no 2º trimestre de 2022 nas hotelarias e dormidas em Cabo Verde de
688,5% , face ao ano anterior, informou hoje o Instituto Nacional de
Estatística (INE).
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/02/movimentacaode-hospedes-dispara-face-a-2021/81826

POLÍTICA
Carlos Fernandes Semedo é o novo director geral da Cooperação
Económica e para o Desenvolvimento
Por AILSON MARTINS, RÁDIO MORABEZA, 2 set 2022
Para o empossado, é imperativo trabalhar de perto com o sector privado
nacional, de forma a tirar melhor proveito do sistema multilateral do
comércio. “Estimulando as suas iniciativas económicas e comerciais e ajudálo a tirar o melhor proveito do sistema multilateral do comércio, a explorar e
a ceder massivamente a instrumentos de financiamento bilateral e multilateral
da cooperação económica para o desenvolvimento", afirma.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/09/02/carlos-fernandes-semedoe-o-novo-director-geral-da-cooperacao-economica-e-para-odesenvolvimento/81834
ECONOMIA
Turismo longe dos números do passado recente
Por JORGE MONTEZINHO, 4 set 2022
Houve alguma retoma, mas o destino Cabo Verde teve um desempenho inferior à média global para o sector. Segundo o
relatório sobre o estado da economia em 2021, do Banco Central, publicado recentemente, e analisando a evolução da
procura e das receitas, a actividade turística mostrou alguma recuperação no ano passado, principalmente no segundo
semestre, mas os valores estão ainda longe dos níveis pré-pandémicos.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/04/turismo-longe-dos-numeros-do-passado-recente/81832
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Consultoria de investimentos:

Consultoria ambiental:

Consultoria de gestão:

▪

Estudos de mercado, elaboração de planos
de negócio, avaliação de viabilidade e risco
de investimentos;

•

Estudos de impacto ambiental;

•

Consultoria estratégica / apoio à decisão;

•

Avaliação ambiental estratégica;

•

Planeamento estratégico / de negócios;

▪

Avaliação de empresas e participações;

•

Auditoria ambiental;

•

Reestruturação e recuperação de empresas;

▪

Promoção de negócios e mobilização de
parceiros e investidores;

•

Aconselhamento sobre práticas de
sustentabilidade ambiental.

•

Desenvolvimento de instrumentos de gestão;

•

Consultoria em marketing e comunicação
institucional;

▪

Montagem de soluções de financiamento;

▪

Mobilização de financiamentos para
projetos de investimento;

•

Otimização de eficiência organizacional;

•

Seleção e recrutamento de RH;

▪

Fusões e aquisições;

•

Formação e capacitação sob medida.

▪

Apoio local a investidores externos
(planeamento de viagens de negócio,
agendamento e mediação de reuniões,
apoio na formalização de empresas, entre
outros).
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