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ECONOMIA
Euro cai para mínimo de 20 anos face ao dólar
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 5 set 2022
O euro seguia hoje a negociar-se por menos de 0,99 dólares norteamericanos, o valor mais baixo em quase 20 anos, afectado por
incertezas sobre a economia europeia, depois do corte do
fornecimento de gás natural russo. Às 04:45 (hora de Cabo Verde), o
euro seguia a 0,9883 dólares, menos 0,71% do que na sexta-feira, o
valor mais baixo desde Dezembro de 2002.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/05/euro-caipara-minimo-de-20-anos-face-ao-dolar/81874
POLÍTICA
Abraão Vicente defende cooperação entre ministérios para haver maior financiamento à Cultura no próximo OE
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 5 set 2022

O encontro, de acordo com o governante, servirá para cada sector não só apresentar o seu plano estratégico, consolidar as
estratégias, procurar os financiamentos internos através do Orçamento do Estado, mas também criar uma estratégia óbvia
para a captação de recursos internacionais para o financiamento da Cultura e das Indústrias Criativas.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/09/05/abraao-vicente-defende-cooperacao-entre-ministerios-para-havermaior-financiamento-a-cultura-no-proximo-oe/81879

ECONOMIA
IPC lança projeto de gestão da Cidade Velha financiado pela
UNESCO
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 5 set 2022
O Instituto do Património Cultural (IPC) de Cabo Verde anunciou hoje o
lançamento de um projecto para gestão da Cidade Velha, Património
Mundial, no pós-pandemia de covid-19, financiado pela UNESCO em 110
mil dólares. Denominado "Gestão do património mundial pós-covid-19:
integração de estratégias de conservação, turismo e meios de subsistência
locais em sítios do património mundial", o projecto terá a duração de três
anos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/05/cabo-verde-lancaprojeto-de-gestao-da-cidade-velha-financiado-pela-unesco/81880
Fundo Autónomo das Pescas estabelece protocolo com instituições de microfinanças
Por AILSON MARTINS, RÁDIO MORABEZA, 6 set 2022
O Fundo Autónomo das Pescas concedeu às Instituições de microfinanças, nomeadamente OMCV, Morabi e ASDIS, a gestão
financeira e económica de 3.500 contos, para apoiar agentes do sector das pescas residentes em Cabo Verde. A assinatura do
contrato de cooperação aconteceu esta manhã, na Praia.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/09/06/fundo-autonomo-das-pescas-estabelece-protocolo-com-instituicoes-demicrofinancas/81900

ECONOMIA
Apresentação oficial do novo portal de Transporte e Turismo Sustentável
Por EDSÂNGELA TAVARES (ESTAGIÁRIA), 6 set 2022
O novo portal de Transporte e Turismo Sustentável, criado com o objectivo de
promover e vender pacotes turísticos, bilhetes de navios, utilidades turísticas,
entre outras atividades ligadas ao mundo do turismo, vai ser apresentado na
próxima sexta-feira, 9 de Setembro, na Praia. A Cabo Verde Online, SA,
promotora do projeto “Brava - o Destino”, vai apresentar, na Cidade da Praia, o
novo portal de Transporte e Turismo Sustentável.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/06/apresentacao-oficial-donovo-portal-de-transporte-e-turismo-sustentavel/81904

ECONOMIA
Governo não valida as contas de 2021 da CVInterilhas
Por SHEILLA RIBEIRO, 6 set 2022
O governo não vai validar as contas de 2021 da Cabo Verde interilhas, uma vez que as contas “não batem”, disse hoje o
ministro do Mar. “Nós não aprovamos, não demos à luz verde ao novo plano da Cabo Verde Interilhas de retirar enquanto o
navio Dona Tututa não estivesse em linha. Isso significa que a Cabo Verde Interilhas, como empresa, terá de arcar com todos os
prejuízos e os danos, também reputacionais para a própria empresa, de haver alguma perturbação na circulação entre a ilhas”,
concluiu.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/06/governo-nao-vai-aprovar-as-contas-de-2021-da-cvinterilhas/81908

ECONOMIA
BAD e Portugal assinam acordo de garantia de 400 M€ para o Compacto
Lusófono
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 7 set 2022
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e o Governo português
assinaram esta segunda-feira um acordo de garantia do Compacto Lusófono,
através do qual Portugal disponibiliza garantias financeiras de 400 milhões de
euros para investimentos nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa
(PALOP), com o apoio financeiro daquele banco.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/07/bad-e-portugalassinam-acordo-de-garantia-de-400-m-para-o-compacto-lusofono/81917
ECONOMIA
Volume de negócios de empresas públicas aumenta 27% no 1.º trimestre
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 7 set 2022
De acordo com o relatório trimestral do desempenho do Sector Empresarial
do Estado (SEE), elaborado pela Unidade de Acompanhamento do Sector
Empresarial do Estado (UASE), do Ministério das Finanças e da Promoção
Empresarial, entre Janeiro e Março esse sector registou uma taxa de
realização de 97%, fixando-se nos 8,3 mil milhões de escudos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/07/volume-denegocios-de-empresas-publicas-aumenta-27-no-1-trimestre/81919

ECONOMIA
BAD insta ao aumento das ligações entre Cabo Verde e o continente
africano
Por ANDRÉ AMARAL, 7 set 2022
O PCA do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi
Adesina, defendeu hoje, durante a cerimónia de inauguração do porto do
Maio, que Cabo Verde deve explorar mais as ligações com África. Segundo
este responsável do BAD, "o corredor Praia-Abidjan deve ser explorado e
desenvolvido".
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/07/bad-insta-aoaumento-das-ligacoes-entre-cabo-verde-e-o-continente-africano/81924

ECONOMIA
BAD concede financiamento de 10 milhões de dólares a Cabo Verde
Por ANDRE AMARAL, 7 set 2022
O Presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento (BAD),
Akinwumi Adesina, anunciou que o Banco vai conceder um financiamento
a Cabo Verde no valor de 10 milhões de dólares para fazer face às
consequências da guerra na Ucrânia. O anúncio foi feito na conferência de
imprensa realizada, hoje, após a inauguração do porto do Maio.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/07/bad-concedefinanciamento-de-10-milhoes-de-dolares-a-cabo-verde/81926

ECONOMIA
Cotação do barril Brent desce 5,20% e fica abaixo dos 90 dólares
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 8 set 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro
terminou ontem no mercado de futuros de Londres em baixa de 5,20%,
descendo a barreira dos 90 dólares pela primeira vez desde 02 de
Fevereiro. 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 menos 4,83 dólares face à última sessão, em
que terminou nos 92,83 dólares, baixando para os 88 dólares.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/08/cotacao-dobarril-brent-desce-520-e-fica-abaixo-dos-90-dolares/81931

POLÍTICA
Praia acolhe reunião deslocalizada do parlamento da CEDEAO
PorSHEILLA RIBEIRO,8 set 2022
A cidade da Praia acolhe, de 13 a 17 de Setembro, na Assembleia Nacional, a reunião deslocalizada do parlamento da
CEDEAO, subordinada ao tema “Tolerância Religiosa e Harmonia: Factores Essenciais para o Desenvolvimento, Paz e
Estabilidade na Região”. Trata-se de uma reunião das Comissões-Mistas da Saúde, Educação, Ciência e Cultura e das
Tecnologias de Informação e Comunicação.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/politica/2022/09/08/praia-acolhe-reuniao-deslocalizada-do-parlamento-da-cedeao/81932

ECONOMIA
BAD prepara financiamento de 40 milhões a Cabo Verde
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 8 set 2022
"Os 40 milhões de euros vão permitir a Cabo Verde entrar realmente
na produção alimentar como um negócio que funciona em várias ilhas,
mas também com infraestruturas para o fazer", afirmou o presidente
do BAD, Akinwumi Adesina, durante a visita à ilha do Maio, onde
participou na inauguração da obra de expansão e modernização do
porto local, financiada pela instituição.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/08/bad-preparafinanciamento-de-40-milhoes-a-cabo-verde/81934
POLÍTICA
PAICV considera concessão dos transportes marítimos “um fiasco”
Por FRETSON ROCHA, RÁDIO MORABEZA, 8 set 2022
A Comissão Política Nacional do PAICV considerou hoje que há uma guerra declarada entre o ministro do Mar e os
parceiros da concessão dos transportes marítimos interilhas, o que anuncia mais uma privatização falhada. O partido pede ao
executivo que assuma as suas responsabilidades. O PAICV considera preocupante aquilo que chama de “desaguisado” entre
o operador e o Governo, em relação às dívidas para com a Cabo Verde Interilhas, e “um verdadeiro desnorte e desencontro”
entre Abrão Vicente e Olavo Correia.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/09/08/paicv-considera-concessao-dos-transportes-maritimos-umfiasco/81938

BAD impressionado com implementação dos projectos do
portfólio com Cabo Verde
Cidade da Praia 08 Set (Inforpress) – O presidente do Banco
Africano de Desenvolvimento (BAD), Akinwumi Adesina,
vincou hoje na Praia estar “impressionado” com a
materialização dos projectos que a instituição financia em Cabo
Verde, reconhecendo que o País tem um super potencial de
energia renovável.
Fonte:https://inforpress.cv/bad-impressionado-comimplementacao-dos-projectos-do-portfolio-com-cabo-verde/

PCA do CERMI expectante que instituição venha receber mais apoios da União Europeia
Cidade da Praia, 08 Set (Inforpress) – O presidente do conselho de administração do Centro de Energias Renováveis e
Manutenção Industrial (CERMI), Gilson Correia, disse hoje estar “expectante” que a instituição venha a receber mais
apoios da União Europeia (UE).
Este responsável manifestou este desejo em declarações à imprensa à margem de uma visita a CERMI de uma comitiva em
formato Team Europe (Equipa Europa), formada por representantes da União Europeia e dos seus Estados Membros,
incluindo Agências de Cooperação e Instituições financeiras de desenvolvimento dos Estados Membros, bem como do
Banco Europeu de Investimento.
Fonte: https://inforpress.cv/pca-da-cermi-expectante-que-instituicao-venha-receber-mais-apoios-da-uniao-europeia/

Assembleia Anual do Bank for International Settlements
08/07/2022
O Governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos e a Administradora
Antónia Lopes participaram na 92ª Assembleia Anual do Bank for
International Settlements (BIS) que teve lugar na Basileia, Suíça, nos dias 25 e
26 de junho de 2022.
A abordagem política aos riscos financeiros relacionados com o clima e a
apresentação dos principais conteúdos constantes do Relatório Económico
Anual do BIS foram os dois principais temas abordados durante o encontro.
Fonte:https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/P
aginas/Assembleia-Anual-do-Bank-for-International-Settlements.aspx
Dos Cenários Alternativos da Economia Mundial ao Futuro de Cabo Verde no Contexto Internacional
A conferência internacional intitulada “Dos Cenários Alternativos da Economia Mundial ao Futuro de Cabo Verde no
Contexto Internacional” foi presidida pelo Governador do Banco de Cabo Verde, Óscar Santos, no dia 10 de junho de 2022,
no Auditório do BCV. O evento, organizado pelo Ministério das Finanças em parceria com ProEmpresa e o Banco de Cabo
Verde, teve como objetivo analisar os cenários alternativos da economia mundial e as suas implicações no futuro do
desenvolvimento de Cabo Verde.
Fonte:https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/Dos-Cen%C3%A1rios-Alternativos-daEconomia-Mundial-ao-Futuro-de-Cabo-Verde-no-Contexto-Internacional.aspx

BAD vai financiar ampliação da empresa de produção medicamentos Inpharma
Por SM/Lusa, 9 de Set de 2022
O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vai financiar o projeto de ampliação da empresa de medicamentos de Cabo
Verde Inpharma, que visa a construção de uma nova fábrica, orçada em 10 milhões de euros, foi hoje anunciado.
“Com a nova unidade fabril, a Inpharma vai ter maior capacidade produtiva e, consequentemente, maior capacidade para dar
resposta às necessidades, tanto do mercado nacional, como dos mercados para onde exporta medicamentos. A nova unidade
fabril permitirá também à Inpharma prestar serviços de produção para terceiros”, afirmou o também ministro das Finanças e
do Fomento Empresarial de Cabo Verde.
Fonte: https://santiagomagazine.cv/economia/bad-vai-financiar-ampliacao-da-empresa-de-producao-medicamentos-inpharma
ECONOMIA
Cabo-verdianos consideram que actual situação económica do país não permite
poupar dinheiro
Por SHEILLA RIBEIRO, 9 set 2022
Dados do INE mostram que 93,7% dos cabo-verdianos consideram que a actual
situação económica do país não permite poupar dinheiro. Comprar carro só daqui há
dois anos. Segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), para as famílias inquiridas, nos últimos 12 meses, tanto a situação económica do
seu lar como a situação económica do país evoluíram negativamente face ao trimestre
homólogo.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/09/cabo-verdianos-consideramque-actual-situacao-economica-do-pais-nao-permite-poupar-dinheiro/81969

Ministro do Mar recebe Comissão Europeia para avaliar possibilidades
de investimento no sector do mar
09.09.2022
Félix Fernandéz, que se encontra de visita a Cabo Verde, no quadro da
inauguração das obras de reabilitação e modernização do Porto Inglês na ilha
do Maio, deslocou-se a Mindelo para conhecer melhor todo o ecossistema do
mar e, conjuntamente, com o Governo de Cabo Verde, através do Ministério
do Mar, avaliar as possibilidades de investimento e fomento do sector do
mar.
Fonte:https://www.governo.cv/ministro-do-mar-recebe-comissao-europeiapara-avaliar-possibilidades-de-investimento-no-sector-do-mar/
Secretário de Estado das Finanças participa no Fórum de Cooperação
Internacional e Reunião de Ministros Africanos das Finanças, Economia e Meio
Ambiente
09.09.2022
O Secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, está a representar Cabo Verde no
Fórum de Cooperação Internacional e Reunião de Ministros Africanos das Finanças,
Economia e Meio Ambiente, a decorrer até dia 9 de setembro, em Cairo, Egito.
Fonte:https://www.governo.cv/secretario-de-estado-das-financas-participa-no-forumde-cooperacao-internacional-e-reuniao-de-ministros-africanos-das-financas-economiae-meio-ambiente/

Indicador de Confiança no Consumidor diminui no segundo
trimestre do ano 2022 – INE
Cidade da Praia, 09 Set (Inforpress) – O Indicador de Confiança no
Consumidor no segundo trimestre do ano 2022 manteve a tendência
descendente dos últimos trimestres, confirmando a diminuição da
confiança
das
famílias
cabo-verdianas,
tendo
evoluído
desfavoravelmente face ao mesmo período do ano 2021.
Fonte:https://inforpress.cv/indicador-de-confianca-no-consumidordiminui-no-segundo-trimestre-do-ano-2022-ine/
ECONOMIA
Governo concede aval de 1.080 milhões de escudos à Electra
Por SHEILLA RIBEIRO, 10 set 2022
Resolução foi publicada esta sexta-feira no Boletim Oficial para
poder realizar um empréstimo de 1.080milhões de escudos junto
da Caixa Económica. A operação, conforme o Boletim Oficial,
justifica-se com a subida dos combustíveis em consequência da
guerra na Ucrânia, que teve impacto directo na tesouraria da
Electra, "que enfrenta uma grande depressão".
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/10/governo
-concede-aval-de-1080-milhoes-de-escudos-a-electra/81983

Sal em Festa: Presidente da Câmara Municipal anuncia a grande ambição
de transformar Sal numa ilha de referência internacional
10 Setembro 2022
Sal está a celebrar com um vasto programa de atividades o 15 de setembro, que é
o dia do município, e a sua santa padroeira, Nossa Senhora das Dores. A festa
arranca este domingo, 11, com um “Pôr-do-Sol de Boas Vindas”, no Bikini
Beach, em Santa Maria. «Este ano, a nossa visão, o nosso foco e nosso grande
objetivo, tendo em conta os três anos da pandemia da covid-19 e outras
externalidades negativas por causa da guerra na Ucrânia, temos que
espantar o mal e festejar o dia do município com muita festa, muita
liberdade e muita honra para dar ao povo do Sal também uma alegria»,
justifica o presidente da Câmara Municipal do Sal nesta edição especial do
Asemanaonline sobre o Dia do Munícipio. Para Júlio Lopes, o Sal é uma ilha
relevante para Cabo Verde, tendo em conta o seu cosmopolitismo, o fluxo
turístico que gera, a sua relevância a nível da aviação civil, a sua importância na
geração de emprego para a juventude e o seu impacto nas receitas fiscais para o
Estado. «O Sal é a ilha mais cosmopolita de Cabo Verde, onde se fala mais de
40 línguas. Tem ou recebe visitas de gentes de todos os continentes. Por isso,
temos a grande ambição de transformar Sal numa ilha de referência
internacional, mas com muito bem-estar para a população local», projeta o
autarca.
Fonte:https://www.asemana.publ.cv/?Sal-em-Festa-Presidente-da-CamaraMunicipal-anuncia-a-grande-ambicao-de&ak=1

São Vicente: Ministro do Mar reúne Conselho do Ministério
para projectar futuro no sector
Mindelo, 10 Set (Inforpress) – O ministro do Mar, Abraão
Vicente, preside na segunda-feira ao Conselho do Ministério,
num dos hotéis do Mindelo, para projectar o futuro do sector do
mar. A informação consta de uma nota de imprensa enviada pelo
Governo à Inforpress, que revela que o encontro que acontece
em forma presencial e virtual tem como lema “ O Mar que
queremos para o futuro que projectamos”.
Fonte: https://inforpress.cv/sao-vicente-ministro-do-mar-reuneconselho-do-ministerio-para-projectar-futuro-no-sector/

“Momento crítico” na história mundial irá marcar 77.ª Assembleia-Geral da
ONU
Setembro 11, 2022
“O tema decorre do reconhecimento de que o mundo está num momento crítico na
história das Nações Unidas devido a crises complexas e interligadas, incluindo a
pandemia de covid-19, a guerra na Ucrânia, desafios humanitários de natureza inédita,
um ponto de inflexão nas mudanças climáticas, bem como preocupações crescentes
sobre as ameaças à economia global”, indicou o actual presidente da AssembleiaGeral da ONU, Abdulla Shahid, na carta em que anunciou o tema da sessão deste ano.
Fonte:https://inforpress.cv/momento-critico-na-historia-mundial-ira-marcar-77a-assembleia-geral-da-onu/

Indicadores do Sistema Bancário
11/07/2022
Publicação trimestral da compilação dos principais indicadores financeiros e prudenciais de instituições de Crédito de
Autorização Genérica (bancos comerciais). Essas informações são indicadores agregados do sistema bancário cabo
verdiano, em base individual, apresentadas em ficheiro Excel respeitante ao balanço, à demonstração de resultados e a
indicadores de estabilidade financeira.

Fonte: https://www.bcv.cv/pt/O%20Banco/Sala%20de%20Imprensa/Arquivo/Paginas/Indicadores11-07-2022.aspx
Ficheiro em anexo

“A nossa ambição é alinhar o sistema de ensino com os padrões de
qualidade dos países mais avançados”
Por SARA ALMEIDA, 11 set 2022
O ano escolar já começou e a 19 de Setembro arranca o ano lectivo. Um ensino
de qualidade continua a ser o desiderato maior, e domina grande parte desta
conversa com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz. As reformas e
programas em curso têm como base essa ambição de colocar o ensino caboverdiano ao nível dos melhores rankings internacionais. Fonte:
https://expressodasilhas.cv/pais/2022/09/11/a-nossa-ambicao-e-alinhar-osistema-de-ensino-com-os-padroes-de-qualidade-dos-paises-maisavancados/81968

ECONOMIA
“Se não houvesse políticas públicas com foco no digital, se calhar não tínhamos
olhado para Cabo Verde como oportunidade para desenvolver o hub
tecnológico”
Por JORGE MONTEZINHO, 11 set 2022
A PwC, antigamente conhecida como PricewaterhouseCoopers, foi fundada há 173
anos e é uma das maiores multinacionais de consultoria e auditoria do mundo.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/11/se-nao-houvesse-politicaspublicas-com-foco-no-digital-se-calhar-nao-tinhamos-olhado-para-cabo-verdecomo-oportunidade-para-desenvolver-o-hub-tecnologico/81962
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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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