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Presidente da República vai às Nações Unidas falar de um Cabo Verde
transnacional
Cidade da Praia, 12 Set (Inforpress) – O Presidente da República, José Maria
Neves, disse hoje, na Cidade da Praia, que vai à 77ª Assembleia-Geral das
Nações Unidas, pela primeira vez enquanto chefe de Estado, falar de um Cabo
Verde transnacional, em todos os domínios. “Eu vou falar nas Nações Unidas
de um Cabo Verde transnacional, um Cabo Verde que tem capacidades e
competências nestas ilhas e na diáspora, em todos os domínios, na educação,
na saúde, na transição digital, na transição energética, no desenvolvimento do
ensino superior e da ciência”, precisou.
Fonte:https://inforpress.cv/presidente-da-republica-vai-as-nacoes-unidas-falarde-um-cabo-verde-transnacional/

“Cabral deve levar-nos a reflectir sobre os desafios de hoje para encontramos as melhores respostas” – PR
Cidade da Praia, 12 Set (Inforpress) – O Presidente da República (PR), José Maria Neves, defendeu hoje que Cabo Verde
deve inspirar-se em Amílcar Cabral, que completaria hoje 98 anos do seu nascimento, para procurar responder aos desafios
actuais, entre os quais a insegurança alimentar.
“Amílcar Cabral é uma fonte de inspiração, então agora que ele completaria 98 anos do seu nascimento é tempo de
inspirando-se em Amílcar Cabral procurar responder aos desafios dos tempos de hoje”, precisou.
Fonte:https://inforpress.cv/cabral-deve-levar-nos-a-reflectir-sobre-os-desafios-de-hoje-para-encontramos-as-melhoresrespostas-presidente-da-republica/

ECONOMIA
Cotação do barril Brent para entrega em Novembro continua abaixo dos
100 dólares
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 13 set 2022
A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Novembro terminou o
dia de ontem, no mercado de futuros de Londres, com uma subida de 1,22%,
para os 93,97 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 1,13 dólares em relação à sessão anterior,
quando fechou nos 92,84 dólares.
Fonte:
https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/13/cotacao-do-barrilbrent-para-entrega-em-novembro-continua-abaixo-dos-100-dolares/82017
Correios de Cabo Verde admitem erro na informação veiculada sobre cobrança do IVA nas exportações para Europa
Setembro 13, 2022
“Aquilo trata-se de uma publicação inexacta, de uma mera falha de comunicação interna. Os Correios de Cabo Verde são
operadores económicos e, por conseguinte, não lhe compete criar quaisquer tipos de impostos nacionais. Não é verdade que
os clientes dos Correios passarão a pagar IVA nas suas encomendas para a Europa”, declarou, lembrando, no entanto, que os
países da União Europeia desde de 01 de Julho de 2021 passaram a ter um novo código de IVA.
Fonte:
https://inforpress.cv/correios-de-cabo-verde-admitem-erro-na-informacao-veiculada-sobre-cobranca-do-iva-nasexportacoes-para-europa/

Câmaras de Comércio defendem novo modelo de governança da previdência social com mais participação dos
privados
Setembro 13, 2022
Cidade da Praia, 13 Set (Inforpress) – O presidente do Conselho Superior das Câmaras de Comércio, Jorge Maurício,
defendeu hoje a implementação de um novo modelo de governança da previdência social com mais participação do sector
privado. Jorge Maurício, que falava durante a conferência de imprensa do balanço da reunião do Conselho de Concertação
Social, realizada a partir da cidade da Praia, sugeriu uma representação da previdência social escolhida em “bases idóneas”
e perfil previamente definido por regulamentação própria, assim como acontece no sector financeiro bancário.
Fonte:https://inforpress.cv/camaras-de-comercio-defendem-novo-modelo-de-governanca-da-previdencia-social-com-maisparticipacao-dos-privados/

PM de Cabo Verde pede “consenso alargado” em novo Plano
de Desenvolvimento Sustentável
13-09-2022
O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva,
pediu hoje “consenso alargado” e o “máximo de convergência
possível” no novo Plano Estratégico de Desenvolvimento
Sustentável (PEDS II), que deverá ficar concluído até finais de
Outubro.
Fonte: https://www.lusa.pt/lusofonia/cabo-verde

PAÍS
Primeiro-ministro garante melhoria salarial só depois da crise
Por ANDRÉ AMARAL*, 14 set 2022
“Temos de saber qual o momento que estamos a viver, os contextos que estamos a viver, as restrições que temos, porque é
que não houve aumento salarial, nem em 2020 nem em 2021 e porque é que temos que ultrapassar esta crise para criarmos
condições e folga, quer a nível do sector público, quer a nível do sector privado, para poder haver melhoria das
remunerações”, apontou o primeiro-ministro à saída da reunião de concertação social realizada esta terça-feira, no Palácio
do Governo. Mas, acrescentou Ulisses Correia e Silva, “isto é matéria que já foi discutida em sede de preparação do
Orçamento de Estado”.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/pais/2022/09/16/primeiro-ministro-garante-melhoria-salarial-so-depois-da-crise/82072

MUNDO
Combustíveis fósseis: Bruxelas quer taxa de 33% sobre lucros
extra
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 14 set 2022
A Comissão Europeia propôs hoje uma taxação de 33% sobre os
lucros extraordinários das empresas de petróleo, gás, carvão e
refinaria, cujas receitas deverão ser "cobradas pelos Estadosmembros e redireccionadas para os consumidores de energia", para
aliviar preços.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/09/14/combustiveisfosseis-bruxelas-quer-taxa-de-33-sobre-lucros-extra/82034

ECONOMIA
Enapor representa Cabo Verde na Feira de Cruzeiros "Seatrade Cruise Med"
Por SHEILLA RIBEIRO, 14 set 2022
O Seatrade Cruise Med é uma plataforma comercial que reúne centenas de players
da área do turismo de cruzeiros e engloba uma conferência onde os líderes da
indústria debatem o progresso e os desafios do sector, e uma exposição com toda a
gama de produtos de cruzeiro, desde material hoteleiro e de lazer a serviços técnicos
e de engenharia, para além da maior exposição de portos e destinos a nível mundial.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/desporto/2022/09/14/enapor-representa-caboverde-na-feira-de-cruzeiros-seatrade-cruise-med/82041

ECONOMIA
Sal acolhe XII Encontro de Estatísticas dos Bancos Centrais dos Países
de Língua Portuguesa
Por DULCINA MENDES, 14 set 2022
“As principais transformações ocorridas nos últimos anos na produção de
estatísticas nos Bancos Centrais” e “A importância de uma estratégia de
comunicação das estatísticas para diferentes utilizadores das estatísticas”, são
dois dos principais temas a serem apresentados e debatidos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/14/sal-acolhe-xiiencontro-de-estatisticas-dos-bancos-centrais-dos-paises-de-linguaportuguesa/82042

Economia
Nações Unidas disponibilizam 12.679,9 milhões de escudos a Cabo
Verde em novo programa de cooperação
Por Santiago Magazine/Lusa, 15 de Set de 2022
Previsto para arrancar em janeiro de 2023 e para vigorar durante cinco
anos, o novo quadro de cooperação entre a ONU e Cabo Verde é de 115
milhões de dólares (sensivelmente em euros), superior ao atual programa,
orçado em cerca de 96 milhões de dólares e que vai terminar em dezembro
de 2022.
Fonte:https://santiagomagazine.cv/economia/nacoes-unidas-disponibilizam126799-milhoes-de-escudos-a-cabo-verde-em-novoprograma-decooperacao
MUNDO
Argentina anuncia inflação de 7% em Agosto e acumula 78,5% no último
ano
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 15 set 2022
O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina anunciou hoje que
a inflação de Agosto foi de 7%, acumulando 56,4% nos primeiros oito meses
de 2022, o maior nível desde 1991, quando o país saía da hiperinflação.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/mundo/2022/09/15/argentina-anunciainflacao-de-7-em-agosto-e-acumula-785-no-ultimo-ano/82044

ECONOMIA
Nações Unidas aumentam para 115 milhões de dólares o orçamento do novo quadro de cooperação com Cabo
Verde
Por EXPRESSO DAS ILHAS, INFORPRESS, 15 set 2022
Ana Graça adiantou que esse aumento da verba disponibilizada deveu-se a vários motivos, entre os quais a integração de
mais agências e mais entidades das Nações Unidas que não estavam presentes em Cabo Verde.
“Para vos dar um exemplo, vai fazer parte do novo quadro de cooperação a Comissão Económica da África, a
Organização Internacional do Comércio (OMC), a Organização das Telecomunicações, muito importante para a área do
digital, o Programa Alimentar Mundial, a OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual). Portanto, temos mais
capacidades e mais expertise e mais recursos financeiros”, explicou.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/15/nacoes-unidas-aumentam-para-115-milhoes-de-dolares-oorcamento-do-novo-quadro-de-cooperacao-com-cabo-verde/82050

Governo vai aprovar Lei de bases do Sistema Nacional de Política Externa
16.09.2022
O Governo vai fazer aprovar uma Lei de Bases do Sistema Nacional de Política
Externa, com o objetivo de reforçar o Ministério dos Negócios Estrangeiros,
Cooperação e Integração Regional, enquanto órgão central na condução da
política externa e na coordenação das articulações necessárias à criação de
sinergias e complementaridades na implementação do Programa do Governo.
Fonte:https://www.governo.cv/governo-vai-aprovar-lei-de-bases-do-sistemanacional-de-politica-externa/

POLÍTICA
Cabo Verde tem uma diplomacia reconhecida por todos
Por SARA ALMEIDA, 16 set 2022
Celebra-se esta sexta-feira, 16, pela primeira vez, o Dia da Diplomacia cabo-verdiana. A comemoração foi pretexto para
uma conversa com o ministro da tutela, Rui Figueiredo, em que se fala das várias questões que hoje interpelam a política
externa, em geral, e a diplomacia, em especial. Da nova rede diplomática, muito focada na diplomacia económica, à
importância da integração regional no concerto das nações, passando pela revolução dos serviços consulares e criação do
instituto diplomático, vários são os temas em destaque nesta entrevista. E a garantia é que, hoje, como ontem, a
diplomacia cabo-verdiana continuará, às vezes sob os holofotes, muitas vezes nos bastidores, a trabalhar para elevar o
patamar de desenvolvimento de Cabo Verde.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/politica/2022/09/16/cabo-verde-tem-uma-diplomacia-reconhecida-por-todos/82049
ECONOMIA
Cotação do barril Brent para entrega em novembro mantém-se abaixo
dos 100 dólares
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 16 set 2022
A perspectiva de desaceleração da economia global pesou sobre os preços do
petróleo nas últimas semanas e levou a Organização dos Países Exportadores
de Petróleo (OPEP) a tentar adoptar medidas para evitar uma nova quebra no
preço.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/16/cotacao-do-barrilbrent-para-entrega-em-novembro-mantem-se-abaixo-dos-100-dolares/82065

ECONOMIA
IEFP de Portugal realiza Feira de Empregabilidade Cabo Verde - Portugal
2022
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 16 set 2022
Praia e Mindelo são as cidades que vão acolher o evento no próximo mês de
Outubro.
Segundo informações avançadas pelo Instituto de Emprego e Formação
Profissional (IEFP) de Portugal o evento “tem como objectivo promover o
contacto entre empregadores com actividade em Portugal e potenciais candidatos
em Cabo Verde” e realiza-se nos dias 20 e 22 de Outubro.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/16/iefp-de-portugal-realizafeira-de-empregabilidade-cabo-verde-portugal-2022/82067
ECONOMIA
Índice da Produção Industrial aumenta 6,5% no segundo trimestre de
2022 – INE
Por EDISÂNGELA TAVARES (ESTAGIÁRIA), 16 set 2022
O índice de produção industrial registou uma variação homóloga de 6,5% no
segundo trimestre de 2022, representando um aumento de 17,9 pontos
percentuais em relação ao trimestre anterior, informou hoje o Instituto
Nacional de Estatística (INE).
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/16/indice-da-producaoindustrial-aumenta-65-no-segundo-trimestre-de-2022-ine/82069

ECONOMIA
Banco de Cabo Verde recebeu 327 reclamações dos consumidores
bancários em 2021
Por EXPRESSO DAS ILHAS, LUSA, 16 set 2022
O Banco de Cabo Verde (BCV) recebeu 327 reclamações dos
consumidores dos produtos e serviços bancários em 2021, mais 14 em
relação ao ano anterior e confirmando a tendência de subida em quatro
anos, segundo um relatório oficial.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/16/banco-de-caboverde-recebeu-327-reclamacoes-dos-consumidores-bancarios-em2021/82091
ECONOMIA
Desenvolvimento humano e a luta contra as incertezas
Por JORGE MONTEZINHO, 17 set 2022
Cabo Verde é o 128º país do mundo no Índice de Desenvolvimento Humano,
tendo recuado quatro lugares desde o intervalo entre os anos 2015 a 2021,
segundo dados do último ranking, publicado no passado dia 8 deste mês. O
arquipélago não está sozinho neste retrocesso, 90% dos países do mundo
passam pelo mesmo. A principal razão para este atraso global? As crises
sucessivas que o mundo tem enfrentado nos últimos anos.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/17/desenvolvimentohumano-e-a-luta-contra-as-incertezas/82076

PAÍS
Empresas de Sotavento com prejuízos entre 30 e 60%
Por SHEILLA RIBEIRO, 18 set 2022
O desperdício da água potável nas ilhas de Sotavento situa-se entre os
30 e 60%, ou seja, a água não chega ao seu destino final que são as
residências da população do Fogo, Brava, Santiago e Maio. Só na
Praia, as perdas de água neste momento rondam os 60%,
representando um prejuízo de 1,5 milhões de escudos por dia à AdS.
Fonte:https://expressodasilhas.cv/pais/2022/09/18/empresas-desotavento-com-prejuizos-entre-30-e-60/82079

ECONOMIA
Bestfly aguarda chegada de outro avião para retomar voos
Por EXPRESSO DAS ILHAS, 18 set 2022
Depois do cancelamento dos voos deste sábado, 17, devido a avaria do
segundo avião, a BestFly informa que está a reprogramar as viagens para
hoje, dia em que deverá chegar outro aparelho da companhia ao
arquipélago. O aparelho permanecerá no país até a estabilização das
operações, informou a empresa em comunicado.
Fonte: https://expressodasilhas.cv/economia/2022/09/18/bestfly-aguardachegada-de-outro-aviao-para-retomar-voos/82106
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