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EDITORIAL

Nesta edição de Novembro 
iniciamos o processo de inovação 
na revista Turimagazine em 
termos de imagem e grafismo 
porque entendemos que o 

Turismo Cabo-verdiano atingiu uma boa 
fase de recuperação depois da pandemia. E 
todas essas transformações obrigam-nos à 
inovação para podermos estar à altura das 
exigências dos nossos leitores e do nosso 
turismo, que merece uma publicação a altura 
das suas aspirações.

Mas para além dessas transformações, esta 
edição também traz artigos de interesse 
turísticos, numa altura que estamos a 
terminar o ano de 2022. 

Artigos esses de promoção de vários 
elementos fortes para a sustentailidade 
do nosso turismo. A exemplo, do Projeto 
Integrado da Sustentabilidade Económica 
e Ambiental, Curso Cape Safety II, a 
participação da marca Cabo Verde nas 
feiras internacionais, a reabilitação dos 

Patrimónios Históricos, a ampliação do 
Hotel Riu Karamboa, a fiscalização de 
empreendimentos hoteleiros, importante 
para podermos ter qualidade em todos os 
aspectos nos nossos alojamentos turísticos e 
incentivar mais a procura de outros nichos do 
mercado turístico nacional e internacional.

Na capa, destacamos uma das grandes 
apostas do Governo: o turismo rural com 
aposta forte no ecoturismo nas ilhas mais 
rurais e agrícolas, com a criação do regime 
jurídico para o exercício do turismo nas 
zonas rurais e para a instalação, exploração 
e funcionamento de estabelecimentos de 
turismo rural.

Portanto esta edição, como habituamos aos 
nossos leitores e parceiros, traz indicadores 
de evolução do nosso turismo e o papel 
dinamizador das feiras nacionais e eventos 
na promoção do destino  e da economia 
nacional.
Boa leitura.

TURIMAGAZINE  NOVEMBRO 20224

“O Turismo Cabo-
verdiano atingiu 
uma boa fase de 

recuperação depois 
da pandemia”
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OPINIÃO

 A             JANELA 
MÁGICA 

“A LIBERDADE É COMO O SOL. 

É O BEM MAIOR DO MUNDO”  

JORGE AMADO

João Chantre

No contexto em que vivemos, marcado por uma crise 
pandémica que abalou o mundo, a guerra na Ucrânia 
que originiou uma crise alimentar e energética sem 
precedentes e uma inflação galopante ao nível planetário 
que tem desafiado toda a engenharia macroeconómica 

dos estados do mundo, surge a necessidade urgente dos mesmos 
em inovar e criar soluções para os problemas socio-económicos 
como a desigualdade e a fome, o endividamento público crónico 
e o aquecimento global com consequências gravosas para o 
planeta. Contudo, apesar de vivermos 
momentos críticos e de tensão mundial 
um pouco por todo o lado que tende a 
mudar a arquitectura geopolítica, nunca foi 
tão importante a luta pela verdade, pela 
liberdade e pela democracia. São valores 
conquistados que devem ser preservados a 
todo o custo. Mesmo que a pobreza não seja 
ainda considerada uma violação dos direitos 
humanos!   

Sunak, no dia do festival das luzes!

De repente o Reino Unido mergulhou-se 
numa crise política e económica que foi 
adiccionada na complexa equação das crises 
globais. O Reino Unido é considerado a 
quinta maior economia do mundo em termos 
de PIB (Produto Interno Bruto), a segunda 
maior economia da Europa, membro dos 
G7 e com uma capital, Londres, tida como a 
Capital Financeira do mundo. 

Ora, no fundo, o povo elegeu um governo 
com esperança na prosperidade, mas o 
governo eleito, paradoxalmente, mergulhou 
o país numa profunda crise política e 
económica. Efectivamente o mundo precisa 
de líderes fortes e dedicados à causa. 

Não bastou a Teresa May com a sua 
desastrosa fórmula do Brexit, substituída 
por Boris Johnson no cargo de PM, 

Um dilema que pode perdurar por várias gerações! Contudo, resta a 
esperaça no líder de origem hindu que foi eleito no dia do festival 
indiano das luzes, que “além de trazer um visual charmoso e bonito à 
cidade, representa a vitória da luz sobre as trevas, o bem que vence 
o mal e a inteligência que se sobrepõe à ignorância”. Nada nasce a 
toa. Será que Rishi Sunak possui todas caraterísticas do Festival das 
Luzes da Índia e será capaz de iluminar o Reino Unido com o seu 
charme, profissionalismo e dedicação à causa? O tempo esclaracerá 
as dúvidas!    

possivelmente demasiado populista e com comportamento nada 
digno das suas funções, acumulando escândalos no seu currículo 
mais do que obra para o seu país. Mesmo em desespero, emergiu Liz 
Truss que bateu o recorde de governação de 45 dias, o mais curto 
de todos os tempos. Nunca ninguém tinha durado tão pouco tempo 
como Primeiro-ministro do Reino Unido, em 200 anos. Contudo, foi 
tempo suficiente para criar tanta turbulência económica que quase 
fez afundar o barco financeiro e levar o país ao caos. Resta agora a 
ascenção de Rishi Sunak, de 42 anos, nascido em Southampton de 
país hindus nascidos na África para unir um partido dividido, recuperar 
a credibilidade e a gradeza do Reino Unido e com o grande desafio 
de resgatar uma economia com uma inflação que atinge os 10%, o 
desemprego a disparar e a pobeza a aumentar. 

O horizonte  

Segundo o fórum Económico Mundial, 
50% das emissões globais de dióxido de 
carbono estão concentrados em oito cadeias 
de produção: alimentação, construção, 
moda (“Fast Fashion”) bens de consumo, 
eletrónicos, indústria automobilística, 
serviços profissionais de consultodoria e 
auditoria (devido às deslocações) e transporte 
de carga. Ora, o sector privado é responsável 
por uma parte dos problemas. Por outro lado, 
as empresas podem direccionar esforços 
para reverter a crise climática e transformar 
riscos em oportunidades. 

Mas mais do que isso é preciso inovar e 
colocar as novas tecnologias ao serviço do 
ambiente. O aquecimento global do planeta 
é sério e desatroso e está provado que afecta 
em maior grau os pequenos estados. 

Em suma, a Filândia é tida como um 
dos países mais avançados no combate 
às alterações climáticas e no uso das 
tecnologias de informação e comunicação 
em serviço do ambiente. Neste pequeno 
país nórdico com cerca de 5,5 milhões de 
habitantes já exitem experiências inovadoras 
muito interessantes. Baseado no facto que 
a natureza durante milhões de anos foi 
responsável de captar e guardar o dióxido 

de carbono nas “rotchas”, mas tido como um processo muito lento, 
os filândeses têm feito uso desse papel da natureza para acelerar 
o armazenamento do dióxido de carbono nas “rotchas” espalhadas 
pelo país, acelerando o processo e colocando as novas tecnologias 
ao serviço do ambiente a tempo de salvar o planeta. 

Do outro lado do Atlântico, no país mais populoso da América 
Latina, o Brasil, o resgate e a perservação do pulmão verde do 
mundo cria novas esperanças no horizonte, oxigena o planeta, 
pondo fim à maior atrocidade ambiental do mundo. It’s time... 

FIGURAS DE TURISMO

No âmbito do Fórum Africano 
de Investimento, em Abidjan, 
participei no painel de Chefes 
de Estado e de Governo, num 
formato interativo, onde pude 

apresentar Cabo Verde enquanto pequeno 
país insular com desafios inerentes a sua 
condição de arquipélago. 

As questões estiveram centradas no 
ambiente institucional e de negócios 
favoráveis à atração de investimentos 
privados para acelerar o crescimento 
económico e criar empregos. 

Desafios que se colocam aos países africanos 
em conectividades, infraestruturação e 
aumento da capacidade produção de valor 
acrescentado foram identificados como 
fulcrais, assim como a necessidade de 
aumentar a resiliência. 

Na minha intervenção, além de frisar a 
questão das conetividades, importante para 
um país como Cabo Verde, destaquei as 
nossas políticas de atração de investimento 
privado, através da valorização da 
estabilidade, da segurança e da localização 
privilegiada, e com incentivos fiscais e outros, 
para o turismo, na economia digital, energia, 
e outros setores com potencialidades de 
crescimento no país.

 POLÍTICAS  DE  ATRAÇÃO 
DE  INVESTIMENTO 
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 MEMÓRIAS DE 
UMA  VIAGEM DE 
SÃO  VICENTE  A 

SANTO  ANTÃO (2)

Joaquim Saial

Do antecedente: Este texto é continuação 
em segundo capítulo do registo de curta 
viagem de São Vicente para Santo Antão e 
regresso, nos idos de 1999. Mais de duas 
décadas depois, obviamente há mudanças 
– em geral para melhor, mas nestes dias 
era assim…

Como pretendo ficar um dia no 
Porto Novo, chamo um táxi e sigo 
com os meus dois companheiros 
à procura de alojamento para 
mim. O Fony, que deixa o filho em 

casa, antiga, mas bem conservada moradia 
dos cabos do exército português, não me 
pode dar abrigo, visto a residência estar em 
obras, com a construção de mais um quarto 
no primeiro andar. Deparo no entanto com 
enorme contratempo. É que a final de um 
torneio ou campeonato de futebol decorre 
na cidade e está tudo cheio de jogadores, 
respectivas comitivas, jornalistas e adeptos 
que vieram de outras ilhas. 

Resumindo, nem um quarto livre, em lado 
nenhum. Em desespero de causa, tomo uma 
decisão rápida: vou seguir já para Ribeira 
Grande, onde prevejo fazer uma surpresa 
ao Alexandre, velho amigo e condiscípulo 
de Liceu Gil Eanes e na volta visitarei então 
o Porto Novo, com mais calma. Dito e feito, 
regressamos ao cais acostável. Por milagre, 
ainda lá está a última iace, cheia e pronta a 
partir. É o Fony quem me salva, pedindo ao 
condutor um lugar para o amigo português. 
Assim como assim, a lotação já estava 
ultrapassada, pois num veículo para nove 
estavam onze passageiros. Sou por isso o 
décimo segundo. Vou ao lado de uma mulher 

que leva dois edredões ao colo e o meu 
saco tem de ficar no meu, bem comprimido 
entre a dita senhora e a zona lateral direita 
do veículo. O banco é o traseiro. Atrás, no 
espaço sem assentos, segue a maioria da 
bagagem dos viajantes, sacos e mais sacos, 

tróleis e mais tróleis e uma galinha que 
passará o tempo todo a saltar e a cacarejar, a 
centímetros da minha cabeça...

Vamos pela perigosa estrada de Corda, 
rasgada na montanha. A paisagem, mais ou 
menos desértica, logo dá lugar a arvoredo 
que vislumbro vagamente por entre 
inesperado nevoeiro. A dado passo olho 
para a direita e vejo bem abaixo da estrada a 
cratera de um vulcão (Cova) onde grupos de 
pessoas praticam agricultura. Encontramo-
nos a cerca de 1170 metros de altitude. 
A via mete medo, verdadeiro terror, mas o 
condutor guia com aparente segurança. Os 

meus companheiros de viagem vão saindo 
a pouco e pouco, aqui e além, uns no meio 
do nada, outros em pequenas povoações 
que não devem estar registadas em nenhum 
mapa. Quando chegamos a Ribeira Grande 
somos já poucos, menos de metade dos que 

partiram de Porto Novo. Pago os quatrocentos 
escudos cabo-verdianos pedidos (à época, 
cerca de oitocentos escudos portugueses) e 
vou à procura de sítio para ficar. São cerca de 
três horas da tarde. 

CRÓNICAS TURÍSTICAS

A iace deixou-me junto à praça (o Terreiro) 
do centro histórico de Ribeira Grande. Passo 
pelos Correios, por um banco e pelo que 
dizem ser o maior templo católico de Cabo 
Verde, a igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
Dentro em pouco estou no Hotel Residencial 
5 de Julho (equivalente a uma pensão média 
portuguesa), um dos dois possíveis, trazido 
na memória por leitura do “Guia das Ilhas 
de Cabo Verde”, de Pierre Sorgial. Perto, a 
Casa Marçal, que me recorda a padaria são-
vicentina do mesmo nome, dos meus tempos 
de miúdo. 

O hotel parece limpo. Só consigo um quarto 
no segundo andar, sem casa de banho, o que 
desde logo me preocupa. À falta de elevador, 
lá subo vários lanços de escadas com o meu 
saco. 

Na passagem pelos pisos, não me parece 
estar num hotel, antes em várias habitações 
privadas. Em salas a dar para os patamares, 
vê-se gente sentada, em ameno cavaqueio, 
parecendo estar na própria casa. Uma 
mulher arranja as unhas a outra, uma 
terceira penteia-se, miúdos saltitam, um 
rádio debita uma morna de Tito Paris, em 
alto som. Cheira a cachupa por todo o lado.

O quarto agrada-me, impecavelmente 
asseado. Da janela, a meia dúzia de metros, 
vê-se o alto morro ao qual o hotel quase 
se encosta e por isso o panorama que dali 

se pode observar é fraco. Em baixo, uma 
espécie de saguão onde há trastes do hotel: 
cadeiras desconjuntadas, colchões em 
desuso e outras velharias. Arrumo a minha 
bagagem, penduro três camisas mais um par 
de calças e telefono para casa a dizer que 
estou bem e que não aumentei o número de 
esqueletos do Mar de Canal.
Trata-se agora de arranjar algo para 
comer. No restaurante do hotel, a ementa 
é reduzida, sobretudo a esta hora tardia 
de quatro da tarde. Contudo, lá consigo 

desenterrar um esforçado arroz com atum, 
o popular "arrozcatum" cabo-verdiano, 
cujo bom sabor é ampliado pela fome que 
tenho. Uma Sagres gelada e uma manga, 
um café e o inevitável grogue da terra 
completam o repasto. E reparo nesta curiosa 
singularidade: nunca antes tinha comido e 
bebido num mesmo momento peixe, fruta, 
café e aguardente produzidos ou obtidos na 
mesma terra… ou mar.

Saio para dar uma volta e para me encontrar 
com o Alexandre. Como se faz tarde, opto por 
ir logo reencontrar o velho companheiro. É 
agricultor bem sucedido e a esposa, segundo 
o Fony me informou, tem loja de venda de 

produtos gerais, à qual me dirijo. A Teresa 
está ao balcão. Apresento-me e conto-
lhe ao que venho. Surpresa das surpresas, 
informa-me que o marido não está na ilha, 
mas sim em Lisboa. Algum tempo antes, ao 
dirigir-se de mota para a sua propriedade, 
a imprevista aparição de uma miúda ou 
mulher (já não sei precisar bem) numa curva 
do caminho fizera-o cair, após desesperada 
manobra de mudança de direcção para não 
a atropelar. Partira uma perna e fora enviado 
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para o Hospital Baptista de Sousa, em S. 
Vicente, onde fora infeliz com o tratamento. 
Na contingência de possível amputação, 
decidira em desespero de causa ir para 
Lisboa resolver o problema de saúde. Estava 
agora no Hospital da CUF, na Avenida Infante 
Santo, já operado e bem.

Não há Alexandre, mas há Ribeira Grande. 
A tarde está amena, embora ventosa, como 
quase sempre nas ilhas. Joga-se à bola, com 
grande vivacidade de atletas e público, no 
campo fronteiro ao Atlântico. Passo pelo 
pequeno hospital que ostenta o nome 
do Dr. João Morais, santantonense meu 
médico de infância, que teve consultório 
na Rua de Lisboa, em São Vicente, merecida 
homenagem ao homem bom e sabedor 
que foi. Percorro a avenida do Luxemburgo, 
entro na Rua Município de Torres Novas e 
passo depois pela Escola Secundária Suzete 
Delgado, que impressiona pela arquitectura 
moderna e escorreita, muitas casas novas 
feitas com dinheiro angariado na emigração 
e também por inúmeros chiqueiros de 
tchuc que curiosamente não conseguem 
ensombrar o bom aspecto geral da Ribeira 
Grande. 

Os picos das montanhas que enquadram 
a cidade parecem querer resguardá-la 
do exterior a que só o mar mostra dar 
abertura. Naquele dia, naquela hora, só, sem 
ninguém com quem conversar, absorvo a 
beleza do local que me parece um dos mais 
maravilhosos que já vi. Deambulo pelas 
ruas, até anoitecer. As pessoas olham-me 
amigáveis, mas não estabeleço conversação 
com ninguém.  A magia do local tomou conta 
de mim e prefiro manter aquela solidão. 

Tardiamente, entro no restaurante do outro 
hotel, o Aliança, onde serei único comensal 
e despacho generosa posta de esmoregal 
assado no forno com batatas, como nunca 
comi antes. 

O acompanhamento alcoólico, como sempre 
lusitano, fica a cargo de uma garrafa de 
Casal Garcia que ficará por metade – o 
que, mesmo assim, decerto proporcionará 
reparador sono.  Excelente doce de papaia 
com queijo é agora o remate gastronómico. 
Ribeira Grande já é o meu segundo paraíso, 
depois do Mindelo – que esse jamais poderá 
ser destronado.

Fez-se noite cerrada. Não se vislumbra 
ninguém nas ruas. A iluminação eléctrica é 
escassa. Ainda vou ver o mar, percorrendo 

parte da seca Ribeira da Torre que nele 
"desagua". As ondas rebentam nas rochas 
da praia com grande ímpeto, brilhando 
com os reflexos provocados pela luz da lua. 
Fora isso, silêncio total. Regresso ao hotel e 
deito-me. Amanhã, o Fony virá ter comigo, 
para darmos uma volta pelos arredores da 
Ribeira Grande. Falou-me num amigo que 
nos proporcionará uma volta de jipe por 
locais próximos, Tanque e Coculi. 

Tenho curiosidade de ver os sinos da igreja 
desta última localidade que me disseram 
serem os maiores de Cabo Verde. Começo 
a ler um velho número do "Paris Match" 
esquecido no quarto por outro hóspede, mas 
em breve adormeço. 
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DESTAQUEDESTAQUE

PROJETO INTEGRADO 
DE SUSTENTABILIDADE 

ECONÓMICA E AMBIENTAL 

O Ministro do Turismo e 
Transportes, Carlos Santos, 
recebeu no dia 9 de novembro, 
no seu Gabinete em Espargos, na 
Ilha do Sal, a visita de cortesia da 

nova Embaixadora do Reino de Espanha em 
Cabo Verde, Ana Paredes Pietro, na primeira 
visita que esta faz à Ilha do Sal, depois de 
ter entregue as suas cartas credenciais em 
finais de setembro último.

Sobre a mesa das conversações esteve 
o Projeto Integrado de Sustentabilidade 
Económica, Social e Ambiental no Setor do 
Turismo nas Ilhas do Sal e da Boa Vista que 
foi lançado publicamente no mesmo dia, em 
Santa Maria na Ilha do Sal, no valor de um 
milhão de Euros dos quais oitocentos mil é 
financiado pelo Reino de Espanha. Trata-se 

de um projeto a todos os títulos pioneiro e 
inovador em Cabo Verde, porquanto, propõe 
uma abordagem da sustentabilidade nos 
seus três pilares fundamentais, o ambiental, 
o económico e o social, neste caso, para as 
ilhas do Sal e da Boa Vista.

FOGO PASSA A 
INTEGRAR LISTA 
DE ILHAS COM 
TODOS      OS      FARÓIS 
OPERACIONAIS

Desde o dia 12 de Novembro mês 
que todos os faróis da ilha do 
Fogo estão operacionais depois 
dos trabalhos de reparação e 
manutenção levados a cabo por 

uma equipa de técnicos do IMP, no âmbito 
do Projeto para a reparação e manutenção 
técnica dos faróis nacionais. Ao todo foram 
reparados 4 faróis, nomeadamente os faróis 
de Alcatraz, Nossa Senhora de Encarnação, 
Ponta de Salina e Farol dos Mosteiros.
Os faróis são importantes equipamentos 
de ajuda à navegação e é crucial tê-los 

operacionais para uma maior segurança 
marítima e costeira, principalmente para 
os pescadores artesanais que não dispõem 
de GPS. É nesse sentido que o IMP, com 
o financiamento do FADSTM (Fundo 
Autónomo de Desenvolvimento e Segurança 
do Transporte Marítimo), tem conseguido 
operacionalizar os faróis nacionais, 
reforçando assim a segurança nas nossas 
águas. Recorde-se que, no passado mês de 
setembro, todos os faróis de São Nicolau 
foram, também, alvo de recuperação, estando 
a ilha, desde então, com 100% dos faróis 

operacionais. Os técnicos do IMP seguiram 
no 15 de novembro, para a ilha Brava para 
continuidade dos trabalhos.  O IMP volta a 
exortar a população no sentido de colaborar 
na preservação destes tão importantes bens 
públicos, nomeadamente não praticando 
atos de vandalização dos mesmos.

CERIMÔNIA 

DE ENTREGA 

DOS 

CERTIFICADOS 

DE FORMAÇÃO 

DO CURSO 

“CAPE SAFETY II”

O Instituto do Turismo de Cabo 
Verde (ITCV), efetuou no dia 
11 de novembro, a entrega dos 
certificados de capacitação 
em HACCP, aos beneficiarios 

do Projeto CAPE SAFETY II ministrada 
pela Mundi Consulting. A formação teve 
uma duração de 5 meses, e capacitou 55 
formando a nível nacional.

Este curso pretendia dar a resposta a crise 
da covid-19, foi financiado pela PNUD e pela 
União Europeia. O objetivo principal da ação 
formativa foi apoiar as empresas no setor de 
restauração e catering a familiarizarem-se 
com os principais requisitos do sistema de 
garantia da qualidade, incluindo o HACCP, 
para implementar as regras inerentes às 
normas de higiene e segurança alimentar 
alargadas a Requisitos de conformidade 
COVID19, para introduzir as melhores 
tecnologias de processamento e usar os 
melhores métodos de produção.

S. NICOLAU 
NA REVISTA 

FORBES

Sabia que a ilha de São Nicolau foi recentemente destacada em FORBES como uma 
das cinco deslumbrantes ilhas atlânticas a visitar em 2022?

Este tipo de destaque na imprensa internacional não é pouco e é algo que as 
entidades privadas e públicas deveriam aproveitar, para continuar a promover 

Cabo Verde como destino. E, claro, devemos tornar a experiência daqueles que nos visitam 
memorável, para que possam transmitir aos outros o espírito de Morabeza, encorajando mais 
pessoas a visitarem-nos.

Para que o sector esteja mais bem preparado para prestar serviços de excelência, foram 
publicados três diplomas essenciais, nomeadamente:

Turismo nas zonas rurais
Prestadores de serviços de turismo
Estabelecimentos de alojamento
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ILHA DO SAL: PROJECTO 
APARELHA EMPRESAS PARA 
MELHOR APRESENTAR UM 
PRODUTO TURÍSTICO DE 
QUALIDADE 

O Governo faz fé que o projecto 
integrado para sustentabilidade 
económica, social e ambiental 
no sector do turismo para as 
ilhas do Sal e Boa Vista virá 

preparar melhor as empresas no sentido de 
apresentarem um produto de qualidade.

Orçado em um milhão de euros, cerca 
de 110 mil contos, este projecto para 
a sustentabilidade ambiental, social e 
económica no sector do turismo em Cabo 
Verde, com a duração de três anos, foi 
apresentado num dos hotéis da cidade 
turística.

Tem como propósito contribuir para 
a sustentabilidade ambiental, social 
e económica no sector do turismo no 
arquipélago, melhorar as capacidades 
das instituições, operadores turísticos e 
intervenientes locais nas ilhas do Sal e da 
Boa Vista para a implementação de medidas 
de sustentabilidade nas três vertentes, 
ambiental, económica e social.

Depois da apresentação do projecto, 
o momento foi também dispensado à 
apresentação de algumas iniciativas locais 
no domínio da sustentabilidade, exibidas 
pelo Hotel Odjo d’Água, Grupo RIU e o Hotel 
TUI Robinson e APP.

Na sua intervenção, o ministro do Turismo e 
Transportes, Carlos Santos, para quem este 
projecto reflecte a visão que o Governo 

tem para o crescimento do sector turístico 
nessas três áreas, esclareceu que na área do 
ambiente é no sentido de se fazer reduzir 
tudo aquilo que é energias fósseis.

“Reutilização das águas, utilização de carros 
eléctricos… e este projecto vem ajudar 
os operadores turísticos a acelerar esse 
processo”, prognosticou.

Na área social, prosseguiu, que nas duas 
principais ilhas beneficiárias do turismo, isto 
é, Sal e Boa Vista, as quais sentem também 
os efeitos negativos do turismo, pretende-se 
dotá-las de creches, centros de juventude, 
de ocupação de tempos livres, mas também 
centros para a terceira idade.

E na área económica procurar muito das 
pequenas micro e pequenas empresas 
cabo-verdianas, da área da agricultura, de 
indústrias criativas, para a cadeia de valor 
acrescentado do turismo.

“E para isso precisamos preparar essas 
empresas, e este projecto vem neste 
sentido… apoiar essas empresas a se 
prepararem para apresentarem um produto 
e um serviço de qualidade”, frisou.

“E hoje estamos a dar um primeiro passo 
de uma caminhada que terá de ser feita de 
mãos juntas. Não será apenas os operadores 
turísticos, mas também a sociedade civil, 
as escolas terão um importante papel de 
formar e informar os seus alunos, sobre a 

obrigação que os cabo-verdianos têm que 
ter a nível da sustentabilidade”, observou o 
governante.

Espera-se que com o lançamento deste 
projecto os actores públicos, privados 
e sociais das duas ilhas cheguem a um 
“pacto de sustentabilidade” para o sector 
do turismo, que os operadores, não só se 
engajem nas boas práticas, mas adaptem 
e desenvolvam projectos estratégicos e 
operacionais visando a sustentabilidade do 
turismo.

Co-financiado pela Agência Espanhola 
de Cooperação, o projecto consiste 
num conjunto integrado de acções e 
actividades para melhor capacitar os 
operadores turísticos, instituições e outros 
intervenientes locais para a implementação 
de medidas de sustentabilidade nessas três 
vertentes, visando a sustentabilidade do 
sector turístico.
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WTM 
LONDRES  
6 A 8 NOVEMBRO

O futuro 
das viagens 

começa 
agora

O World Travel Market London é o 
principal evento internacional de 
viagens que abre oportunidades 
de negócios para profissionais de 
turismo receptivo e externo. Este 

é o local privilegiado onde os profissionais 
de viagens se reúnem para se conectar 
e ouvir sobre como as empresas líderes 
remodelaram seus negócios e insights de 
dados sobre destinos e produtos em alta.

O evento B2B permite que empresas de 
turismo de todo o mundo exibam suas 
marcas e exibam na feira, juntamente 
com os maiores nomes em hospedagem e 
hospitalidade, destinos e atrações turísticas 
de renome, fornecedores inovadores de 
tecnologia de viagens e companhias aéreas. 
A WTM ajuda NTOs e fornecedores de 
viagens internacionais a fazer negócios com 
compradores de viagens de classe mundial, 
bem como a apresentar seus serviços à 
imprensa internacional.

WTM London realizou com sucesso um 
evento presencial, focado em mostrar como 
o setor evoluiu e se reformulou ao longo 
dos últimos anos para atender às demandas 
do novo mercado consumidor. Além disso, 
realizaram várias sessões de conferência 
explorando os desafios que a indústria de 
viagens enfrenta, fornecendo conselhos de 
especialistas tangíveis sobre como melhorar 
seus negócios.

Foi incrível ver o mundo das viagens se 
reunindo mais uma vez e trabalhando juntos 
para melhorar e inovar nossa indústria.  

O World Travel Market London 2023 
acontecerá de 6 a 8 de novembro no EXCEL 
London com objectivo de reacender a paixão 

por viagens e fazer das viagens a melhor 
indústria para se estar!

Cabo Verde esteve presente com 
stand

O Instituto do Turismo de Cabo Verde 
esteve presente na WTM London. Além da 
presença do Instituto do Turismo de Cabo 
Verde, entidade que tem dentre de suas 
responsabilidades a promoção de Cabo Verde 

como enquanto destino turístico, o stand de 
Cabo Verde contou também com a presença 
de alguns operadores, nomeadamente, 
Novatur-Agência de Turismo e Viagens, On 
Travel Solutions, Hotel Odjo D’agua, Grupo 
Oásis e Resort Group. 
A Novatour participou neste evento com 
objectivo de promover o catalogo dos  
novos produtos e ofertas que a empresa 
lançará em 2023 como empresa Incoming 
de Turismo em Cabo Verde.

Com um leque variado de propostas que 
serão divulgados durante estes dias de “ 
visitas virtuais “ pelas terras do sol e do 
melhor clima do mundo, estabeleceu vários 
contactos e parcerias que resultam em envio 
de turistas para visitarem qualquer ilha que 
desejar, pois todas valem a pena conhecer 
pela beleza natural das paisagens, praias, 
montanhas, para além da simpatia do povo 
em os receber. Os pacotes combinados de 
ilhas é uma oferta vantajosa que permite 

ao turista fazer várias experiências numa só 
viagem.

A Novatour é uma agência de turismo há 
mais 20 anos e, neste “recomeçar” aposta nos 
mercados europeus, mas também africanos, 
pois tem muito para oferecer e Cabo Verde 
está  tão perto de qualquer continente.

TURISMO TRANSFORMADO NA 
CÚPULA DE MINISTROS DA OMT
“Nosso trabalho é criar empregos”, disse o 
secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili, 
aos líderes do setor de turismo, enquanto 
educação, sustentabilidade e governança 
ocupavam o centro do palco na Cúpula dos 
Ministros no World Travel Market.

Esta plataforma consolidada para líderes 
dos setores público e privado aborda as 
questões mais prementes do turismo e 
define a agenda para os próximos anos. Com 
o tema 'Repensando o Turismo', a 16ª Cúpula 
reuniu Ministros e delegados de alto nível 
de 19 países, ao lado de líderes empresariais. 
Reflectindo a elevada relevância do turismo 
para o bem-estar económico e social 
transversal, a edição deste ano foi a mais 
bem sucedida até à data.

Abrindo o evento, o secretário-geral 
Pololikashvili enfatizou a oportunidade 
única de transformar o setor. No entanto, 
com os dados da OMT mostrando que o 
turismo global agora está em cerca de 
70% dos níveis pré-pandêmicos, “a janela 
de oportunidade não ficará aberta para 
sempre. Precisamos repensar o turismo: 
como gerador de empregos, pilar económico 
e, no contexto da COP27, como solução para 
a emergência climática”.

PRECISAMOS REPENSAR 
O TURISMO: COMO 

GERADOR DE EMPREGOS, 
PILAR ECONÓMICO E, NO 

CONTEXTO DA COP27, 
COMO SOLUÇÃO PARA A 

EMERGÊNCIA CLIMÁTICA.
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EDUCAÇÃO E EMPREGOS 
SÃO A CHAVE PARA O 
FUTURO DO TURISMO
Apresentando uma visão geral do trabalho 
da OMT liderando a transformação do 
turismo, o secretário-geral Pololikashvili 
concentrou-se em investir em infraestrutura 
sustentável e nas pessoas, principalmente 
por meio de educação de qualidade e 
criação de empregos decentes.  Ecoando a 
posição da OMT, Juliette Losardo, diretora 
de exposições da World Travel Markets, 
observou que “um mundo pós-pandémico 
revelou oportunidades empolgantes e nos 
deu uma oportunidade única na vida de 
reconsiderar o turismo e nos perguntar como 
podemos reconstruir e preparar melhor para 
o futuro”.  Julia Simpson, Presidente e CEO 
do Conselho Mundial de Viagens e Turismo 
(WTTC), que coorganiza a Cúpula com a OMT, 
enfatizou o “talento, velocidade e capital” do 
setor privado. 

EXPERIÊNCIA GLOBAL 
PARA DESAFIOS COMUNS

A mesa redonda reuniu Ministros do Turismo 
de todas as regiões do mundo. Cada um 

ESPECIAL WTM

forneceu percepções únicas de seus próprios 
países. Na abertura, Sua Excelência, Ahmed 
Al-Khateeb, Ministro do Turismo do Reino 
da Arábia Saudita, enfatizou colocar “a 

sustentabilidade acima de tudo”, destacando 
também o foco do seu país na inovação e na 
juventude. 
A destacar a importância da diversificação 

dos sectores do turismo nacional, 
nomeadamente através do turismo 
doméstico e rural, e da criação de novos 
produtos estiveram Abdulla Mausoom, 
Ministro do Turismo das Maldivas, a Ministra 
de Portugal, Rita Marques, e o Ministro do 
Egipto, Ahmed Issa.

“Retomando o tema Repensar o Turismo, a 
Ministra do Turismo da Croácia, Nikolina 

Brnjac, observou que isso exigiria uma 
“evolução” no sentido de medir o sucesso 
por uma maior sustentabilidade”. Enquanto 
isso, o vice-primeiro-ministro e ministro 

do Turismo das Ilhas Maurício, Steven 
Obeegadoo, destacou sua capacidade de 
promover a paz, acrescentando: “Precisamos 
olhar além do turismo para reconstruir o 
turismo”. Também contribuíram para as 
discussões os Ministros do Bahrein, Costa 
Rica, Equador, Etiópia, Gana, Jordânia, Malawi, 
Malta, Ilhas Maurício, México, Montenegro, 
Nicarágua, Filipinas e Sri Lanka.
Representando o vasto e amplo setor privado 

do turismo, a Expedia e o Radisson Hotel 
Group delinearam seu trabalho proativo 
para alcançar maior sustentabilidade, 
além de destacar a capacidade do setor de 

fornecer empregos decentes e progressão na 
carreira ao longo da vida para pessoas em 
todos os lugares.

A RELEVÂNCIA POLÍTICA 
SEM PRECEDENTES DO 
TURISMO

Enquanto a Cúpula promoveu a diversidade 
de pensamento, formação e experiências, 
o foco no poder único do turismo como 
impulsionador da sustentabilidade e como 
promotor da paz e da compreensão provou 
ser um tema comum. Participantes de alto 
nível enfatizaram que agora é a hora de 
o setor de turismo se concentrar mais na 
cooperação do que na competição. Os 
ministros também reconheceram o apelo 
do secretário-geral da OMT, Pololikashvili, 
para que o turismo seja integrado à agenda 
política e para uma maior colaboração entre 
os ministérios do turismo e os da economia, 
negócios e meio ambiente. 

DADOS CONFIÁVEIS PARA 
INFORMAR O DEBATE

Os dados confiáveis da OMT forneceram o 
contexto para as discussões. Com base no 
status da Organização como fornecedora 
líder de inteligência global em turismo, 
o World Travel Market também sediará o 
lançamento do novo Travel Trends Report 
2023, produzido pela UNWTO em parceria 
com a emissora líder Euronews.
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SODADE ELEVA A OFERTA 
TURÍSTICA DA BOA VISTA

O empreendimento Sodade - Casa 
da Cultura, orçado em mais 
de 15 milhões de ECV, nasceu 
da restauração de uma casa 
colonial situada na vila de Sal-

Rei, na ilha da Boa Vista, adaptada para 
serviços de restauração e bar, preservando 
a sua traça original e proporcionando aos 
visitantes um ambiente muito semelhante 
ao vivido na casa. 

O edifício oferece, ainda, uma exposição 
permanente da história da casa, procurando 
replicar o dia-a-dia da ilha e de Cabo Verde, 
com mobília da época, fotos e objectos 
típicos. Exposição temporária de artesanato 
local e produtos gastronómicos são outras 
das ofertas da “Sodade - Casa de Cultura”.

Este é também um projeto comprometido 
com a sustentabilidade ambiental e 
cultural, e com a promoção da coesão social, 
procurando o equilíbrio entre os negócios, 
a preservação cultural e a redução dos 
impactos negativos sobre o ambiente e 
sobre a sociedade. 

A aposta da “Sodade - Casa de Cultura” passa 
ainda por uma ampla oferta gastronómica, 
obedecendo aos mais exigentes padrões 
de qualidade e excelência, potencializando 
aspectos culturais e opções de lazer 
baseadas nas tradições locais.

Este projecto já recebeu o certificado de 
investimento pela Cabo Verde TradeInvest.

Com 12 postos de trabalho, este é um 
empreendimento que, pela sua relevância 
social e cultural, tem o potencial de elevar a 
oferta turística na ilha da Boa Vista.

GOVERNO ENTREGA A IGREJA 
DE  NHA  SANTA CATARINA 
COMPLETAMENTE 
REABILITADA

O Governo fez no dia 22 de 
Novembro a entrega das chaves 
da Igreja Nha Santa Catarina de 
Santiago, à Diocese de Santiago, 
depois da conclusão das obras 

de reabilitação e restauração. 

Foi um momento muito importante, porque 
a entrega desta Igreja é o último de um 
conjunto de ações e de intervenções que 
foram feitos a nível da reabilitação e 
restauro do património histórico, cultural 
e religioso que o Governo tem estado a 
realizar desde 2017. 

Ao todo foram feitas 24 intervenções em 
todo o país, de entre os quais constam 11, na 
Igreja Católica, 3 na Igreja do Nazareno, e cujo 
resultado tem sido de facto, intervenções 

com boa qualidade, reabilitação e restauro 
daquilo que é a identificação cabo-verdiana 
importante. 

A cerimónia decorreu em Santa Catarina, 
a história é parte integrante da vida de 
uma nação. E Cabo Verde é uma nação 
com muita história.   A intenção Governo é 
continuar com o Programa de Reabilitação 
dos Edifícios Históricos e Religiosos, quer 
ao nível do PRRA como também através do 
Programa Operacional do Turismo (POT). 
O Governo reconhece o trabalho do IPC, do 
Ministério das Infraestruturas, Ordenamento 
do Território e da Comissão Diocesana da 
Igreja Católica, que tem estado a trabalhar 
em parceria e com resultados.
“Foi um grande prazer e uma grande 
honra fazer esta entrega, nas vésperas das 

festas de Nha Santa Catarina e temos uma 
nova Igreja de Nha Santa Catarina. A obra 
demorou mais do que o previsto, mas será 
agora entregue antes do dia das festividades 
do município”, afirmou o Ministro da Cultura 
e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

Para as obras da “Igreja Baxu”, como também 
é conhecida, foram feitas demolição; 
ampliação do transepto; criação do bloco de 
apoio na parte posterior com o acrescento da 
sacristia, casas de banho e zonas de arrumos; 
substituição da cobertura em telha marselha 
com forro em madeira pinho, das portas e 
janelas, do piso em ladrilho de mármore e 
madeira, das luminárias; aumento do pé 
direito do presbitério; criação do mezanino; 
pintura interior e exterior; instalação sonora 
e elétrica; iluminação e calcetamento 
exterior. As obras à ermida permitiram 
a preservação dos traços arquitetónicos, 
mas também de toda a história cultural e 
religiosa que envolve a população local.



TURIMAGAZINE  NOVEMBRO 2022 23TURIMAGAZINE  NOVEMBRO 202222

ROTA CULTURAL ROTA CULTURAL

MCIC VISITA 
RESIDÊNCIA 
ARTÍSTICA 
LATA 

O CNAD - Centro Nacional de Arte, 
Artesanato e Design  acolheu, 
por estes dias, a residência 
artística Lata, que decorreu no 
âmbito da 7ª edição da URDI– 

Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde.  

Uma edição que evoca a tradição oral e a 
cultura imaterial para o campo da criação 
artística, do artesanato e design. 

E assim o grupo de residentes reúne 
diferentes saberes para criar uma linguagem 
oral material tendo como base a lata.  

O Ministro da Cultura e das Indústrias 
Criativas, Abraao Vicente, acompanhado 
do diretor do CNAD, Artur Marçal, visitou 
a residência artística para inteirar-se do 
processo criativo em curso. 

O trabalho final será exposto no salão 
created in Cabo Verde.  

REABILITAÇÃO DO 
EX-EDIFÍCIO DA 
ALFÂNDEGA VELHA

Decorre, a bom ritmo, as obras de reabilitação do Ex Edifício da Alfândega Velha, em 
Sal Rei, ilha da Boa Vista.

As obras visam resolver as patologias de degradação do edifício e garantir as 
condições adequadas para a instalação do museu de arqueologia da Boavista. 

Ainda, será construído o alpendre que existia antigamente e que foi demolido, bem como 
pequenas rampas nas portas de acesso do saguão para parte interna do edifício para melhor 
acessibilidade.

Após a sua reabilitação, numa segunda fase, o ex-edifício da Alfândega Velha albergará 
o novo Museu de Arqueologia da Boa Vista, que irá acolher parte significativa do espólio 
arqueológico nacional e que é proveniente dos naufrágios da Ilha da Boavista. O projeto visa, 
para além de proteger, valorizar e divulgar o legado arqueológico da ilha, criar novos espaços 
de interpretação que contribuam para a diversificação da oferta turístico-cultural da ilha.

As obras contam com financiamento do Governo de Cabo Verde, através do Plano Operacional 
do Turismo – POT, em 12 milhões de escudos cabo-verdianos, do projeto Margullar2, no 
quadro do Programa MAC 2014-2020, num montante de 3 milhões de escudos cabo-
verdianos e pela Câmara Municipal da Boa Vista no valor de 3 milhões de escudos cabo-
verdianos.

ABRÃAO VICENTE 
RECEBIDO POR 
GRUPO DE BATUCO, 
FLOR DI SPERANSA, 
EM BOCA LARGA

Boca Larga, uma comunidade que 
se situa atrás das montanhas 
do município de São Lourenço 
dos Órgãos, interior da ilha de 
Santiago, conta com um grupo de 

batuco denominado “Flor di Speransa” que 
tem levado essa música tradicional de Cabo 
Verde a alguns pontos da ilha.

O Ministro da Cultura e das Indústrias 
Criativas, Abraão Vicente, foi recebido 
nesta comunidade, na tarde do dia 12 de 
novembro, ao som do tradicional batuco. 
A visita foi acompanhada pela deputada 
nacional, Anilda Tavares, o presidente da 
Câmara Municipal de São Lourenço dos 
Órgãos, Carlos Vasconcelos e sua equipa.

Esse grupo foi convidado, recentemente, 
para participar da Semana Cultural Lusófona. 
Na preparação para esta deslocação para 
representar Cabo Verde e a sua tradição, o 
representante do grupo, Joaquim Furtado, 
agradeceu a presença do MCIC, deputada e 
presidente da câmara na comunidade.

SCM-AÇÃO 
FORMATIVA 
À PN
SOCIEDADE CABO-VERDIANA DE 
MÚSICA CONCLUI COM GRANDE 
SUCESSO AÇÃO FORMATIVA  
MINISTRADA PARA 34 EFETIVOS  
DA POLÍCIA NACIONAL DE 
SANTIAGO SUL

SCM ministrou uma ação formativa 
para 34 efectivos da Polícia 
Nacional, de Santiago Sul, que 
decorreu de 21 a 24 de Novembro 
na sede da Polícia Nacional em 

Palmarejo, Cidade da Praia, que foi concluída 
com grande sucesso e com o entusiasmo de 
todos os Efetivos.

O ato de encerramento contou com a 
presença do Comandante Regional de 
Santiago Sul, Roberto Costa Fernandes, 
Presidente da Sociedade Cabo Verdiana 
de Música, Solange Cesarovna e Gestora 
Executiva da SCM, Lara Ramos. A SCM 
endereçou os votos de muitos sucessos aos 
formandos em apreço nesta que foi o início 
da nova etapa colaborativa com a SCM, na 
materialização da fiscalização, enquanto 
entidade competente, colaborando, ao 
cumprimento legal da utilização de música 
em Santiago Sul, enquanto uma das 
entidades que, por lei, deve fiscalizar os 
crimes públicos e coadjuvar nos crimes de 

usurpação e contrafacção da propriedade 
intelectual, contribuindo assim, para o 
desenvolvimento do sector das Indústrias 
Criativas, através do fomento da Defesa dos 
Direitos Autorais e Conexos. Este projeto 
– que há muito a SCM tinha a expectativa 
de realizar – é de grande relevância para 
todos os envolvidos e contemplados, na 
expectativa de que, com a intervenção da 
Polícia Nacional, haja um aceleramento 
do pagamento dos direitos autorais pela 
utilização de música, nos diferentes tipos de 
negócios e eventos, que apostam na música, 
enquanto factor diferenciador dos seus 
negócios, e na maioria das vezes enquanto 
factor essencial para o sucessos dos 
negócios como são os casos das Discotecas e 
Pubs musicais que, sem a música, não teriam 
razão de existência.

Durante o ato do encerramento o 
Comandante, Roberto Costa Fernandes, 
agradeceu à SCM pela disponibilidade e 
disse que acredita que um dos motivos da 
escolha da Polícia Nacional tem a ver com 
as suas missões e com a necessidade de 
encontrar um parceiro que consegue ser 
mais-valia no sentido de fazer justiça e 
premiar aos criadores de Música.

Dois dos formandos deram testemunho 
sobre o decorrer desta ação formativa 
e agradeceram à SCM pelo convite para 
esta ação formativa, garantindo que as 
sessões formativas foram ministradas de 
forma clara, o que lhes permitiu assimilar 
os conteúdos que, segundo eles, são de 
extrema importância.
Com esta formação passaram a saber mais 
sobre direitos autorais que lhes servirão de 
conhecimento para poderem colaborar com 
a SCM, de modo a engrandecer o nosso País.
Solange Cesarovna, presidente da SCM, disse 
que espera o apoio da Polícia Nacional, 
mediante uma estratégia clara,  permitirá 
que todos as entidades que por lei, são 
defenidos enquanto aplicadores dos direitos 
da Propriedade Intelectual, façam o seu 
papel e exerçam as suas competências de 
forma célere e firme, para conjuntamente 
garantirmos a defesa dos Direitos Autorais 
no país, enquanto Direito Fundamental 
do Homem que é, e espera ainda que o 
ano 2023 seja um ano de ouro, ou de 
diamante, na defesa dos direitos de autor 
e direitos conexos, para que os criadores 
possam usufruir dos seus direitos, para a 
consagração de Cabo Verde, num País que 
respeita os criadores de música.
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HOTELARIA 

MOSTEIROS: 
LANÇADA A PRIMEIRA PEDRA 
PARA A CONSTRUÇÃO 
DE EMPREENDIMENTO 
TURÍSTICO CASA HORTÊNSIA 

No âmbito do acompanhamento 
das atividades turísticas, o 
Instituto do Turismo de Cabo 
Verde, em parceria com a Entidade 
Reguladora Independente 

da Saúde (ERIS), a Delegacia da Saúde 
e a Câmara Municipal do Sal, efetuou 
de 2 a 10 de novembro, a fiscalização a 
empreendimentos hoteleiros e restaurantes 
alocados nos circuitos turísticos, com foco na 
higiene e segurança alimentar. 

Foram visitados 15 empreendimentos, 
totalizando 32 inspeções, sendo 17 
referentes à primeira inspeção e 15 a 
inspeções de seguimento.

Apelamos aos estabelecimentos que 
cumpram as medidas de conformidade 
sanitária e que façam a sua parte na luta 
pela sustentabilidade do destino.

FISCALIZAÇÃO DE 
EMPREENDIMENTOS 
HOTELEIROS

A primeira pedra para a construção 
de um empreendimento turístico 
na localidade de Fajãzinha, 
Mosteiros, denominado Casa 
Hortênsia, foi lançado no dia 11 

de Novembro em acto presidido pelo edil 
Fábio Vieira.

O empreendimento, segundo a promotora da 
iniciativa, Suzety Spencer, prevê a construção 
de um hotel de três estrelas com 14 quartos, 
restaurante para servir o hotel e não só e 
um espaço comercial moderno com cerca de 
100 metros quadrados para comercialização 
de diversos produtos.

O empreendimento de hotelaria e turismo 
será edificado na localidade de Fajãzinha, 
ao lado da Cruz de Santo António, numa 
construção antiga edificada pela mãe da 
promotora e que será demolida para dar 
lugar a um dos maiores empreendimentos 
privados a nascer no município dos 
Mosteiros.

Suzety Spencer disse que nasceu na 
comunidade de Fajãzinha, onde passou os 
primeiros cinco anos da sua vida antes de 
se deslocar à Cidade da Praia, onde reside 
neste momento, e quer investir no sector 
de turismo, sendo que a dominação Casa 
Hortênsia é uma forma de homenagear a 
sua mãe.

Em declarações à Inforpress confessou que 
saiu de Fajãzinha com sonhos de regressar 
um dia, assim que tivesse oportunidade 
para investir na comunidade de origem, 
acrescentando que este projecto foi 
elaborado há quatro anos, mas que ainda 
não tinha surgido oportunidade para a sua 
concretização.
“Sempre acreditei que Mosteiros tem 
capacidade de servir o turismo” advogou 
a promotora da iniciativa, apontando que 

pela sua localização estratégica e pela 
forma como o projecto está dimensionado 
vai valorizar a comunidade e aproveitar as 
potencialidades para o desenvolvimento do 
município e da ilha.

“Quero fazer uma coisa para servir, não 
só os turistas que visitam os Mosteiros, 
mas criar oportunidades para a própria 
localidade de Fajãzinha”, referiu Suzety 
Spencer, adiantando que com a conclusão 
do empreendimento, os pescadores, por 
exemplo, podem colocar os seus produtos, 
jovens podem ter formação na cozinha, 
lembrando que a sua mãe foi professora 
e ensinou muita gente da localidade e é 
em nome dela que está a implementar o 
projecto.

Segundo a mesma, a localidade de Fajãzinha 
e o município tem capacidades e condições 
para servir à semelhança das outras 
localidades, indicando que existem poucos 
sítios no mundo é possível encontrar ondas 
do tipo que existem no local onde será 
edificado o empreendimento.

Suzety Spencer disse que “não há negócios 
que não tenha riscos, mas é possível fazer 
e não vou construir para deixar lá e esperar 
por alguém”, acrescentando que vai criar 
rede de relações com as agências de turismo 
de outras ilhas para conseguir clientela à 
semelhança do que acontece, por exemplo 

em Santo Antão, para receber turistas 
interessados num turismo de montanha.
“Temos montanhas bonitas, o interior de ilha 
é extremamente bonito, podemos fazer pesca 
submarina, uma das sete maravilhas da ilha 
que é o Muro Djéu, que ninguém conhece, 
assim como outras potencialidades”, disse, 
acrescentando que o segredo está em fazer 
e acreditar que as coisas vão acontecer.
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HOTELARIA HOTELARIA

O hotel de 5 estrelas Riu 
Karamboa inaugurou  no dia 
13 de Novembro as obras de 
requalificação e expansão 
das suas instalações, um 

investimento de 50 milhões de euros e 
passou à categoria de Adults Only após a sua 
reforma completa.

As obras da remodelação do hotel foram 
inauguradas pelo primeiro-ministro Ulisses 
Correia e Silva, pelo membro do conselho 
directivo do Grupo Riu, Joan Riu, e director 

HOTEL RIU KARAMBOA
INAUGURA AMPLIAÇÃO DAS SUAS 

INSTALAÇÕES E PASSA A TER 
CATEGORIA DE ADULTS ONLY

do Karamboa, Marco Rodrigues.
Após o acto simbólico de corte da fita do 
estabelecimento hoteleiro de 5 estrelas que 
tem agora a categoria de adults Only, seguiu-
se para uma visita às instalações ampliadas 
e remodeladas que correspondem aos novos 
investimentos feitos de 50 milhões de 
euros, traduzidos na reforma do número de 
quartos, com um total de 921, entre os quais 
67 são swim-up.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, 
considerou que o investimento por si só tem 

um significado “muito forte” do hotel que 
tem grande referência de qualidade a nível 
arquitectónico da imagem e de espaços, com 
mais luzes, melhores condições de serviços.

“Isto é evidente e por isso Cabo Verde e o 
Governo estão muito satisfeitos, não só 
por este investimento, mas por aquilo que 
o grupo Riu representa para o turismo em 
Cabo Verde”, afirmou o PM, destacando o 
sentido de responsabilidade social deste 
que é o maior investidor do turismo em 
Cabo Verde, que se encontra nas ilhas da Boa 

Vista e do Sal. O chefe do Governo referiu-se 
à intervenção da empresa noutras áreas em 
Cabo Verde e à contribuição em termos de 
pagamento de impostos que é uma quantia 
significativa para a economia cabo-verdiana, 
pelo emprego que cria e investimentos 
que promove fazendo um up-grade de 
investimentos na construção de hotéis no 
país.

Por sua vez, Joan Riu manifestou-se 
“orgulhoso” pela presença do primeiro-
ministro depois de conferir esta reforma, 
neste investimento “importante” para a ilha 
da Boa Vista.

“Há 17 anos que estamos em Cabo Verde 
e estamos agradecidos à sociedade cabo-
verdiana que nos trata muito bem, e estamos 
agradecidos porque nos sentimos cabo-
verdianos”, afirmou o membro do conselho 
directivo do grupo Riu, garantindo que a 
empresa vai continuar a ajudar o Governo 
a melhorar em tudo o que conseguirem 
ao mesmo tempo que isto revestirá na 
sociedade.

Além da ampliação dos quartos, o hotel 
apresenta um novo desenho e espaços, mas 
mantém a sua essência e passa a oferecer 
aos clientes duas alterações de oferta na 
animação aos clientes Riu Get Together 
Party que se celebram no bar e às quais os 
hóspedes do Riu Palace Boavista também 
poderão ir, e ainda o Splash Water World, ao 
qual os clientes de ambos os hotéis também 
terão acesso.

No seu edifício principal está o hall de 
entrada que apresenta um estilo étnico 

característico e muita mais luminosidade 
graças à luz natural que entra em todo o 
espaço, e o hotel ampliou o número de 
quartos, com um total de 921, entre os 
quais 67 são swim-up, todos completamente 
reformados e com um estilo acolhedor e 
fresco.

Na zona de bares, o hotel incorporou, 
juntamente com o seu bar “Lambada”, o novo 
Sports Bar. Os clientes também terão à sua 
disposição dois bares de piscina, o “Praia” 
e o “Mindelo”, o lobby bar “Morabeza”, o bar 
praça «Brava» e os dois grill “Pepe’s Food”.
Na sua zona exterior oferece um novo solário 
e cinco piscinas novas com vistas para o mar, 

uma das quais se destina às actividades 
de animação e desporto. Além disso, o Riu 
Karamboa tem uma zona RiuFit, RiuArt e um 
programa de entretenimento para adultos, 
tanto diurno como nocturno.

O Grupo RIU tem uma oferta completa no 
destino e soma um total de seis hotéis 
distribuídos entre a ilha do Sal e da Boa 
Vista. Na primeira estão o Riu Cabo Verde, 
o Riu Funana e o Riu Palace Santa Maria. Na 
segunda estão o Riu Touareg, o Riu Palace 
Boavista e o recentemente reformado Riu 
Karamboa.
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FÓRUM DE TURISMO 
GASTRONÓMICO 

DA OMT NO JAPÃO
PESSOAS E PLANETA EM FOCO

A crescente importância do turismo gastronómico 
como motor do desenvolvimento inclusivo será 
celebrada na cidade japonesa de Nara no próximo 
mês.

Sob o tema 'Turismo Gastronómico para Pessoas e Planeta: 
Inovar, Empoderar e Preservar', o 7º Fórum Mundial da OMT 
sobre Turismo Gastronómico acontecerá de 12 a 15 de 
dezembro. Organizado pela Organização Mundial do Turismo 
(OMT) e pelo Basque Culinary Centre (BCC) e sediado pelo 
Governo da Prefeitura de Nara, com o apoio da Agência de 
Turismo do Japão, o evento destacará o papel do turismo 
gastronómico como plataforma para desenvolvimento, 
empoderamento de mulheres e jovens e formas inovadoras 
de atrair e reter talentos.

Também verá o lançamento do Roteiro Global da OMT sobre 
Redução do Desperdício de Alimentos no Turismo. O Roteiro 
fornece uma estrutura consistente para as partes interessadas 
do turismo adotarem a gestão sustentável dos alimentos, para 
que nunca se tornem resíduos.

Inovação e inclusão social
O Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili, disse: “A 
edição deste ano do Fórum representa uma oportunidade 
única para os especialistas compartilharem suas melhores 
práticas e aprimorarem o papel do Turismo Gastronómico na 
sustentabilidade, inovação e inclusão social, além de destacar 
sua importância para o turismo regional e desenvolvimento 
Rural."

Joxe Mari Aizega, Diretor do Basque Culinary Center, acrescenta: 
“O setor da gastronomia tem uma influência significativa na 
imagem e projeção internacional de uma região. E para isso 
são necessários fóruns como este que fomentem e dinamizem 
jovens talentos, criem valor e, sobretudo, enderecem os 
desafios que se colocam ao setor do turismo gastronómico.”
O governador de Nara, Sr. Shogo Arai, disse: “O turismo 
gastronómico tem estado no centro das iniciativas de Nara para 

promover os vínculos entre alimentação e turismo. Tais vínculos não só 
contribuem para a promoção da cultura tradicional e da diversidade, mas 
também para o desenvolvimento da comunicação cultural, da economia 
regional, do turismo sustentável e do intercâmbio gastronómico.”

O Comissário da Agência de Turismo do Japão, Sr. Koichi Wada, acrescentou: 
“Neste país de grande tradição e cultura, onde os profissionais de turismo 
e alimentos e bebidas estão envolvidos numa competição amigável, há 
muitas novas iniciativas no turismo gastronómico. Estamos ansiosos para 
recebê-lo de volta ao Japão.”

Líderes globais em gastronomia

O Fórum receberá mais uma vez muitas 
das principais figuras da gastronomia e 
do turismo globais. Entre os participantes 
de Nara estão a Embaixadora da OMT 
para Turismo Sustentável e Melhor Chef 
Feminina da Ásia em 2016, Maria Margarita 
A. Fores das Filipinas, a Chef Catia Uliassi, 
classificada em 12º lugar no '50 Best' da 
Itália, e Masayuki Miura, proprietário do 
Kiyosuminosato AWA Michelin Guide Nara 
2022, Restaurante Green-Star (Japão). 

Fórum representa 
uma oportunidade 

única para que 
especialistas 

compartilhem suas 
melhores práticas 

e valorizem o 
papel do Turismo 
Gastronómico na 
sustentabilidade, 

inovação e 
inclusão social, e 

destaquem sua 
importância para o 

desenvolvimento 
regional e rural. 
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A MARCA OJUARA 
MARCA A DIFERENÇA

A marca de queijos Quinta 
Ojuara - Agricultura e Pecuária, 
um investimento 100% cabo-
verdiano, tem vindo a desenvolver 
o conceito de “Qualidade Ojuara”, 

baseado na produção de queijo nacional/
tradicional e conserva de frutos  locais, 
desenvolvendo algumas inovações dentro 
desse nicho de mercado e aproveitando, ao 
máximo, matéria-prima nacional e orgânica. 
O conceito “Qualidade Ojuara” tem como 
pilares fundamentais a qualidade, a higiene, 
a segurança alimentar e a contribuição 
sócio-laboral das ações da empresa.

A empresa produz variedades de queijos, 
doces, conservas e concentrados de frutos 
(tâmaras e tamarinos) “made in São Vicente” 
na sua unidade de produção localizada em 
Passarão. Queijo de cabra fresco, queijo 
de cabra ou de vaca seco, queijo ralado, 

queijo pássaro curado, queijo temperado 
(piri-piri e orégãos), ricota, doce de leite e 
de tâmara e pasta de tamarino são algumas 
das especialidades que a Quinta Ojuara já 
lançou no mercado.

O nome da marca, Quinta Ojuara, nasce da 
quinta localizada em Calhau, detida pela 
família, inicialmente usada para a criação de 
animais quando o negócio era de pequena 
dimensão. 

Atualmente, a produção de leite dos animais 
da quinta é usada para fabrico de queijos, 
complementado com outra comprada 
localmente em fornecedores de confiança. 
Qualidade, inovação, comprometimento 
e responsabilidade social são os 
principais valores que têm guiado este 
empreendimento nacional!

O conceito “Qualidade 
Ojuara” tem como 

pilares fundamentais 
a qualidade, a 

higiene, a segurança 
alimentar e a 

contribuição sócio-
laboral das ações da 

empresa
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TURISMO RURAL TURISMO RURAL 

GOVERNO QUER 
REFORÇAR 
APOSTA 
NO ECOTURISMO 
NAS ILHAS MAIS 
RURAIS E 
AGRÍCOLAS

O ministro do Turismo e 
Transportes disse que o Governo 
quer apostar no ecoturismo 
como o nicho que tem todo o 
peso para essa diversificação nas 

ilhas mais rurais e agrícolas.

Carlos Santos falava durante uma audiência 
na Comissão Especializada de Economia, 
Ambiente e Ordenamento do Território, do 
Parlamento, a propósito da aprovação do 
Orçamento de Estado para 2023.

“As chamadas ilhas mais rurais e ilhas mais 
agrícolas, como Santo Antão, São Nicolau, 
Fogo e Santiago, são às que queremos dar 
uma prioridade neste momento. Obviamente, 
sem esquecer os investimentos nas duas 
ilhas maiores de turismo que é Sal e Boa 
Vista”, disse.

Carlos Santos disse ainda que a 
sustentabilidade do turismo obriga a que se 
esteja sempre a cuidar dessas ilhas sob pena 
de se pôr em causa o produto, o nome de 
Cabo Verde e depois se comprometer tudo.
“Mas estamos a querer fazer esses 
investimentos a nível do Programa 
Operacional do Turismo (POT), que tem 

financiamento já contratualizado do Banco 
Mundial e do Fundo do Turismo” disse.

O ministro disse ainda que há projectos 
em todas as ilhas, até porque a própria lei 
o obriga, mas que o Governo quis, nesta 
primeira vaga, dar prioridade a algumas 
ilhas, pelas potencialidades que têm e pela 
preocupação de diversificar e de não se estar 
concentrado só no produto sol e praia.

“Por isso Santiago carrega aqui um conjunto 
de investimentos específicos, em Santa 
Catarina, por ser também um município 
com um potencial histórico muito grande”, 
continuou.

Carlos Santos falou ainda num conjunto de 
visitas que se está a fazer ao interior de 
Santiago, no sentido de fazer acontecer os 
projectos.

“Fizemos uma visita a Santa Cruz, quisemos 
ver muito daquilo que são as potencialidades 
e também os projectos que muitos cabo-
verdianos estão a implementar, os nossos 
emigrantes. Acabamos por assinar um 
contrato-programa entre o Fundo do Turismo 
e o município de Santa Cruz e vamos faze-lo 

também em Santa Catarina”, contou.
Segundo disse, está-se numa fase de dar 
início à execução do Programa Operacional 
do Turismo (POT). O ministro afirmou ainda 
que em Santa Catarina “há variadíssimos 
projectos”, por exemplo, a requalificação 
de um edifício em Engenhos, onde se vai 
construir o Centro Interpretativo.

“Queremos fazer uma visita ao porto do 
Rincão que tem potencialidades grandes, 
mas que tem estado um pouco fora dos 
holofotes e, por isso, já fizemos o plano de 
ordenamento turístico (…) estamos com um 
pequeno spot de promoção para promover 
aquele espaço e até para captar o interesse 
de muitos investidores. E não tem de ser 
investidores estrangeiros”, concluiu.

“As chamadas ilhas 
mais rurais e ilhas 

mais agrícolas, 
como Santo Antão, 
São Nicolau, Fogo 
e Santiago, são às 
que queremos dar 

uma prioridade 
neste momento”
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DECRETO-LEI
TURISMO NAS 
ZONAS RURAIS

Regime jurídico 
para o exercício 
do turismo nas 
zonas rurais e 

para a instalação, 
exploração e 

funcionamento de 
estabelecimentos 

de turismo rural
Este decreto-lei aplica-se a todas as 

actividades turísticas desenvolvidas 
em zonas rurais, nomeadamente 
lazer, alojamento, restauração, 
aventura, desporto e hospitalidade. 

Estão sujeitos às disposições do presente 
decreto-lei os seguintes:

a) Pessoas singulares ou colectivas 
prestadoras de serviços turísticos, nas zonas 
rurais; 

b) Agentes e profissionais que integram o 
sector do turismo, nas zonas rurais; 

c) Pessoas colectivas sem fins lucrativos, 
que prestam serviços para a valorização do 
sector do turismo, nas zonas rurais; 

d) Comunidades que acolhem o destino 
turístico, nas zonas rurais; e 

e) Consumidores de serviços de turismo 
rural.

Estão excluídas do âmbito de aplicação deste 
Decreto-Lei as actividades de turismo rural 
definidas por legislação especial de turismo 
de natureza, nomeadamente, princípios e 
normas para a gestão e planeamento de 
áreas protegidas, agro-ecológicas e/ou 
florestais.

Sem prejuízo dos princípios e normas 
estabelecidas no presente decreto-lei, o 
Regime Jurídico dos Prestadores de Serviços 
de Turismo aplica-se ao licenciamento de 
actividades rurais que não o alojamento. O 
Alojamento Complementar, regulado por 
decreto especial, será também isento da 
aplicação do presente decreto.

Requisitos para estabelecimentos turísticos 
em zonas rurais - Condições de instalação: 

1. Os estabelecimentos turísticos 
instalados em meio rural devem cumprir 
detalhadamente as regras estabelecidas 
nos regimes legais que regem o ambiente, 
o ordenamento do território, a urbanização, 
a construção, bem como as normas técnicas 
de construção aplicáveis, nomeadamente 
em termos de segurança sanitária, higiene 

e eficiência energética, sem prejuízo do 
disposto na presente lei. 

2. Sem prejuízo do número anterior, as 
instalações de turismo rural devem dar 
prioridade ao equipamento e construção 
locais, garantindo a autenticidade do 
fornecimento. 

3. Nos estabelecimentos de turismo rural, as 
instalações de equipamento e maquinaria 
para funcionamento devem garantir a não 
produção de ruído e poluição atmosférica, 
de modo a não afectar a tranquilidade das 
comunidades de acolhimento e dos utentes 
dos serviços de turismo rural. 

4- As disposições do número anterior não se 
aplicam sempre que a maquinaria seja de 
exploração agrícola.

Anuário do Turismo
de Cabo Verde

 2023
DISPONÍVELDISPONÍVELDISPONÍVEL

BREVEMENTEBREVEMENTEBREVEMENTETURIMAGAZINE  NOVEMBRO 202234
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MTT EM VISITA AOS 
MUNICÍPIOS DE SANTIAGO

De 16 a 19 de novembro o Ministro 
do Turismo e Transportes realizou 
uma visita aos Concelhos de 
S. Miguel, Santa Cruz e Santa. 
Catarina, igualmente parte do 

Município de S. Jorge e de S. Domingos (baía 
de Praia baixo), para se inteirar dos estudos 
de planeamento e ordenamento de algumas 
zonas rurais/turísticas e obras financiadas 
pelo Fundo do Turismo e do Projeto de 
lançamento das Aldeias Rurais Turísticas de 
Rui Vaz e S. Jorge.

Fizeram parte da comitiva, o Gestor do FSST, 
Coordenador do GDT, Coordenador GGZTE, 
Presidente INGT, bem como a Coordenadora 
e o Subcoordenador da Unidade de Gestão 
do Programa Valorização Turística e 
Ambiental das Aldeias Rurais e o Presidente 
da Associação do Turismo de Santiago.

Santa Cruz de Santiago recebeu a visita do 
Ministro do Turismo e Transportes com uma 
forte aposta no turismo e na requalificação 
urbana.

Na sua primeira visita ao concelho de Santa 
Cruz, Carlos Santos pôde ver as principais 
potencialidades turísticas do concelho e 
constatar “in loco” uma enorme dinâmica 
existente naquele município do interior da 
ilha de Santiago, tendo assumido o programa 
de promoção das aldeias turísticas rurais 
como centrais no posicionamento da ilha 
de Santiago, visando o aumento da oferta 
turística do país.

O presidente da Câmara de Santa Cruz, 
Carlos Silva, que recebeu o ministro do 
turismo, também, na sua qualidade de 
presidente da Associação dos Municípios de 
Santiago, deu-lhe as boas-vindas, reiterando 
a total disponibilidade dos municípios de 
Santiago no desenvolvimento de parcerias 
com o Ministério do Turismo e Transportes, 
em prol do desenvolvimento do turismo ao 
nível de toda a ilha.

Nessa visita, foram assinados dois protocolos 
entre o Fundo Social de Sustentabilidade do 
Turismo, a Câmara Municipal de Santa Cruz 
e o Gabinete de Gestão de Zona Turísticas 
Especiais. 

Com este dois protocolos, sublinhou Carlos 
Silva, o setor de turismo terá mais suporte, 
com vista ao desenvolvimento local, 
realçando, também, os investimentos do 
sector privado, designadamente os dois 
grandes projetos “Paradise Village” e o 
empreendimento turístico Vassoura, tendo 
reafirmado, na sua intervenção,  que “a maior 
dificuldade, de momento, no município de 
Santa Cruz, no que toca ao desenvolvimento 
do turismo, tem a ver com os transportes, 
na medida em que sendo Santa Cruz um 
município essencialmente agrícola, a 
falta de um sistema de transporte regular 
condiciona, em muito, o desenvolvimento 
da atividade turística, assim como, também, 
condiciona a entrada do nosso produto 
no mercado”. “Estamos a contar com a 
dinamização agrícola enquanto motor do 

turismo em Santa Cruz para que possamos 
oferecer aos turistas produtos naturais de 
qualidade, com o objetivo de acelerar o 
turismo ao nível do nosso município, uma 
vez que Santa Cruz é um destino onde tem 
de tudo um pouco”, sublinhou.

Carlos Silva considerou, ainda, a visita do 
ministro de Turismo e Transportes como 
sendo interessante, por possibilitar o 
conhecimento de projetos finalizados e em 
curso, reafirmando a ideia de que a aposta 
maior será nestes projetos para alavancar o 
turismo no município.

Protocolo entre C.M Santa Catarina e Fundo 
do Turismo

A Presidente da Câmara Municipal de Santa 
Catarina congratula-se com o engajamento 
do Ministério do Turismo e Transportes na 
promoção, instalação e implementação do 
projeto das Aldeias Turísticas Rurais na ilha 
de Santiago.

A Presidente da Câmara Municipal de 
Santa Catarina, Jassira Monteiro, mostrou-
se confiante com a assinatura do Contrato 
Programa rubricado entre o Fundo Social 
de Sustentabilidade do Turismo e Câmara 
Municipal de Santa Catarina, tendo em vista 
a Requalificação deste Concelho do interior 
da ilha de Santiago, considerada, a todos os 
títulos, como cartão de visita do município.
Na sua alocução de boas-vindas, Jassira 
Monteiro afirmou: “pretendemos trabalhar 
nas infraestruturas do município e apostar 
no seu desenvolvimento integrado, ao nível 
do saneamento, do ambiente, das posturas 
municipais e ao nível da fiscalização, para 
levar esta cidade do planalto e os demais 
polos turísticos deste concelho a um patamar 
de desenvolvimento turístico integrado, 
e com fortes ofertas turísticas para os 
visitantes que procuram Santa Catarina”.

A edil de Santa Catarina de Santiago adiantou, 
ainda, que a visita do Ministro Carlos Santos 
e a sua delegação, foi marcante para o 
processo de identificação e demonstração 
das potencialidades turísticas do município, 
nomeadamente o Parque de Polião Boa-

entrada e as Zonas do Desenvolvimento 
Turístico Integrados da localidade de Rincão.
Enalteceu esta visita do Ministro ao 
município de Santa Catarina de Santiago, 
enfatizando o facto de o mesmo ter-se 
chegado em bom momento, dado que o 
Concelho completará mais um aniversario 
daqui a poucos dias, momento que irá 
servir para demonstrar o que melhor 
existe em Santa Catarina, tanto do ponto 
de vista turístico, quanto do ponto de vista 
de colhimento e especialmente enquanto 
um dos maiores polos de desenvolvimento 
cultura da ilha de Santiago e do país.

Presidente da Associação do Turismo de 
Santiago considerou a visita do Ministro do 
Turismo e Transportes, “muito importante” 
em prol do desenvolvimento do turismo 
nos concelhos de S. Domingos e S. Cruz.

O Presidente da Associação de Turismo de 
Santiago, Eugénio Inocêncio, considerou, 
durante a visita do Ministro do Turismo e 
Transportes aos Municípios de S. Domingos 
e Santa Cruz, como “muito importante” por 
abranger várias localidades com grande 
potencial turístico em São Domingos, 
posteriormente, no município de Santa Cruz.
“Santa Cruz, de facto, é um município com 
enorme potencial turístico, com zonas 
rurais em funcionamento e outros ainda 
em processo de desenvolvimento”, frisou 
Eugénio Inocêncio, reforçando ainda, que 
teve a oportunidade, com o Senhor Ministro 
de Turismo e Transportes, de visitar vários 
pontos do litoral no município de Santa 

Cruz, parte significativa da costa leste da 
ilha de Santiago.

De acordo com o Eugénio Inocêncio, 
a delegação centrou a sua visita na 
localidade de Achada Igreja, uma localidade 
relativamente pequena, com poucas 
centenas de hectares, mas que apresenta 
na realidade um grande potencial de 
oferta turística, por ser, acima de tudo, uma 
oferta turística religiosa, considerando a 
importância da igreja desta localidade 
recentemente remodelada, tendo em conta 
o seu projeto de requalificação e de toda a 
área circundante da mesma.

“Todo o redor da igreja no seu conjunto 
contempla diversos seguimentos do 
turismo internacional e simultaneamente 
as atividades de unidade industrial”, afirmou 
o Presidente, acrescentando, ainda, que 
existe uma praia totalmente virgem que foi 
poupada a retirada da areia e ao lado desta 
praia uma zona de medicação dos pássaros.
Referiu Eugénio Inocêncio que Santa cruz é 
um município muito produtivo, com produtos 
da maior importância, neste sentido, 
conferido ao projeto de central de compra, 
que visa os agricultores, as pecuaristas, os 
artesões e pescadores a trabalharem os seus 
produtos para os colocar nos hotéis, isto é, 
para dar um salto importante nos setores 
tradicionais de economia cabo-verdiana e 
no turismo, concluiu.

MTT/TURIMAGAZINE
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PROJECTOS ESTRUTURANTES

INVESTIMENTO EM 
PORTO NOVO

CÂMARA DO PORTO NOVO PRETENDE INVESTIR 
14 MIL CONTOS NA REABILITAÇÃO E RECONSTRUÇÃO 

DE MIRADOUROS TURÍSTICOS

A Câmara do Porto Novo pretende 
investir, em 2023, cerca de 
14 mil contos na reabilitação 
e construção de miradouros 
turísticos no município, em 

resposta às reclamações dos agentes 
turísticos locais.

A Associação dos Guias do Turismo de Santo 
Antão tem vindo a defender a realização 
de obras de reabilitação dos miradouros 
existentes no concelho do Porto Novo, 
cujo estado tem vindo a degradar-se nos 
últimos anos, alegando a necessidade de 
se assegurar a segurança dos turistas que 
visitam estes espaços.

Esta associação sugere à autarquia para 
priorizar a reabilitação dos miradouros 
existentes antes de avançar para a 
construção de novos miradouros, numa 
altura em que têm chegado diariamente a 
Santo Antão muitos turistas para conhecer 
a ilha.

A Câmara Municipal do Porto Novo, através 
do vereador responsável pelo pelouro do 

desenvolvimento económico, tem vindo 
a defender o alargamento da rede de 
miradouros, realçando o facto de estes 
espaços serem “os principais pontos de 
paragem obrigatório para os turistas” que 
chegam à ilha de Santo Antão.

Daí o facto de a câmara municipal ter 
programado para 2023 investimentos no 
restauro dos miradouros que se situam nos 
planaltos Norte e Leste do concelho, além da 
construção de novos espaços.

No Tarrafal de Monte Trigo, está em perspetiva 
a construção de dois miradouros, podendo 
ser construído um outro miradouro em Alto 
Mira, que tem vindo a ser reivindicado pelos 
operadores turísticos locais.
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25 ANOS DA FIC 
O PAPEL DINAMIZADOR E 
PROMOÇÃO DA ECONOMIA 

A Feira Internacional de Cabo 
Verde ao longo desses 25 anos 
tem cumprido o seu papel 
dinamizador e de promoção, tanto 
a nível institucional, empresarial 

como no plano económico. Com efeito, o 
evento assume atualmente, como sendo um 
fórum privilegiado de parcerias, encontros, 
contatos, partilha de experiências entre 
entidades, sejam elas públicas e / ou privadas, 
nacionais e / ou internacionais. A FIC, por 
conseguinte, um certame empresarial útil ao 
serviço da economia do país de cuja agenda 
anual faz parte.

Estes 25 Anos da Feira Internacional de Cabo 
Verde, traduz uma renovação, que conserva 
a experiência acumulada, a persistência, a 
determinação e a credibilidade empresarial 
na busca de novos caminhos, funcionando 
sempre como a maior plataforma de 
negócios em Cabo Verde.

Nesta 25ª edição da FIC, que decorreu 
de 16 a 19 de Novembro, sob o lema “25 
anos criando oportunidades de negócio”, 
participaram empresas de quase todos 
os ramos da economia, provenientes de 
países como Cabo Verde, Portugal, Brasil, 
Estados Unidos, Áustria, Espanha e país da 
Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO), distribuídos 
pelos 200 stands. A abertura oficial da 
feira foi presidida pelo Primeiro Ministro 
,Ulisses Correia e Silva, que  teve a seguinte 
intervenção:

Ulisses Correia e Silva dirige palavras 
de confiança aos empresários 

Como afirmou no seu discurso, no quadro 
do Programa da Retoma da economia cabo-

verdiana, um conjunto de medidas, políticas 
e reformas estão dirigidas, em primeiro 
lugar para o aumento da capacidade de 
financiamento das empresas; para o fomento 
do empreendedorismo jovem e para a 
criação de oportunidades de investimentos.
O Primeiro Ministro, Ulisses Correia e 
Silva, dirigiu uma palavra de “confiança” 
aos empresários e ao sector privado, que 
vivem momentos muito conturbados a nível 
mundial, depois da pandemia provocada 

pelo covid-19 e, agora, com a guerra na 
Ucrânia e que tem resultado em crises 
graves que impactam o Estado, as empresas 
e as pessoas. Com a agravante de Cabo Verde 
ter vivido períodos de secas nos últimos 
anos.

“O percurso económico e social recente de 
Cabo Verde tem sido de gestão de crises, 
superação e resiliência”, disse o Chefe do 
Governo, concordando que durante este 

percurso há uma constante que se manteve 
sempre: a CONFIANÇA. “Confiança garantida 
pela estabilidade política e boa governança 
do país; pela credibilidade externa do 
país; pela capacidade de superação e pela 
ambição de desenvolvimento”. O Primeiro 
Ministro fez essas declarações, em S. 
Vicente, na abertura da 25.ª edição da Feira 
Internacional de Cabo Verde (FIC 2022).
Segundo Ulisses Correia e Silva, 2023 vai 
continuar a ser um ano desafiante, num 

contexto difícil e imprevisível marcado pela 
guerra. “E neste contexto económico mundial 
é prioridade do Governo a consolidação 
orçamental gradual, com salvaguarda da 
proteção e inclusão social, para colocar a 
dívida pública numa trajetória descendente 
e manter a sua sustentabilidade. O OE 2023 
dá sinais nesse sentido, com a redução do 
défice orçamental e da dívida pública no 
PIB”, disse, adiantando que “todos sabem 
que o bom ambiente macroeconómico e a 

boa gestão dos riscos são fundamentais para 
o setor privado”.

Como afirmou no seu discurso, no quadro 
do Programa da Retoma da economia cabo-
verdiana, um conjunto de medidas, políticas 
e reformas estão dirigidas, em primeiro 
lugar para o aumento da capacidade de 
financiamento das empresas; para o fomento 
do empreendedorismo jovem e para a 
criação de oportunidades de investimentos.

O Executivo pretende apostar no aumento da 
capacidade de financiamento das empresas 
através de Linhas de crédito para o reforço 
de tesouraria e crédito ao investimento em 
condições favoráveis; em Linhas de crédito 
especificas para Start Ups, Agro-.Negócios, 
Pesca semi-industrial e MicroFinanças; 
vamos reforçar o capital da ProGarante e 
da ProCapital para operações de capital de 
risco e concessão de garantias; e apostar 
no Fundo de Impacto, no montante de 10 
milhões de euros para apoiar a recuperação 
de PME’s afetadas pela crise da pandemia 
da COVID 19 , que irá arrancar em Janeiro, 
e no Fundo Soberano de Garantia do 
Investimento Privado para facilitar o acesso 
aos mercados de capitais internacionais, que 
também estará instalado em no início do 
próximo ano.

“O Turismo continuará a ser o setor mais 
dinâmico e forte da economia cabo-verdiana”, 
avançou, apontando que o Programa 

Operacional do Turismo vai investir nos 
próximos 4 anos, 200 milhões de euros para 
melhorar a qualidade da oferta turística em 
todas as ilhas e criar oportunidades para 
micro, pequenos e médios empreendedores. 
O Projeto Aldeias Turísticas Rurais vai 
investir 9 milhões de euros orientado para 
o “turismo amigo da natureza”.

“S. Vicente é, sem dúvida, o próximo destino 
turístico de Cabo Verde. Os investimentos 

privados em curso na construção de 
hotéis vão aumentar a capacidade, a 
quantidade e a qualidade da oferta de 
quartos”, frisou, acrescentando que os 
investimentos públicos e privados na saúde 
reforçam o posicionamento da ilha, que 
irá receber eventos internacionais como o 
Ocean Summit e Ocean Race, em janeiro”, 
posicionando-a como uma ilha atrativa para 
desportos náuticos.

O terminal de Cruzeiros está em construção, 
o desenvolvimento da economia azul 
cria oportunidades de investimentos em 
vários sectores. Vamos reforçar a aposta 
na indústria, a economia digital irá criar 
oportunidades de desenvolvimento de 
negócios das empresas de telecomunicações 
e internet, com a atração de nómadas digitais 
e exportação de serviços.

Ulisses Correia e Silva reafirmou na sua 
intervenção o papel central do setor privado 
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na promoção do crescimento económico e 
do emprego, o papel de um Estado parceiro 
pro-ativo e o papel da Concertação Social.
E para o fim, o compromisso, sem apontar 
uma data, de o Governo disponibilizar um 
terreno na Zona Industrial do Lazareto para 
construir as instalações da Feira Industrial 
de Cabo Verde (FIC).

Recorde-se a 25ª edição da FIC conta com 
a presença de empresas provenientes 
de países como Portugal, Brasil, EUA, 
Áustria, Espanha, de países da Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO), para além das empresas cabo-
verdianas presentes no certame.

FIC 2022 recebeu também a visita do 
Presidente da República José Maria Neves 
que deixou a seguinte mensagem:
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Precisamos mudar hábitos mentais, 
romper com formas de estar e aumentar 
a produtividade

O Presidente da República disse no último 
dia da FIC que para acelerar a economia no 
País as pessoas precisam mudar os hábitos 
mentais, romper com formas de estar, 
aumentar a produtividade nas empresas e 
ter melhor desempenho no que se faz.

José Maria Neves fez estas considerações 
durante à sua visita à 25ª edição da Feira 
Internacional de Cabo Verde (FIC), realizada 
nas instalações da Enapor, em São Vicente, 
sob o lema   “25 anos criando oportunidades 
de negócios”.

Segundo José Maria Neves a FIC tem crescido 
e mostrado as potencialidades do País nos 
domínios comercial, nas telecomunicações 
e na indústria e a visita aos stands é uma 
excelente oportunidade de conhecer esses 
ganhos.

No entanto, defendeu que para acelerar 
ainda mais a economia, neste momento em 
que se vive, Cabo Verde precisa de muitas 
coisas.

“Fizemos razoavelmente bem o que 
tínhamos de fazer, até agora, neste momento 
temos de, definitivamente, acelerar o passo, 
ter uma orientação para a eficiência e a 

eficácia dos resultados para sermos muito 
mais sofisticados nas coisas que fazemos, 
para ganharmos muito mais em termos 
de qualidade, em termos de perseguir a 
excelência para podermos ter muito mais 
qualidade”, declarou.

Para o PR os ingredientes para acelerar 
o passo, ter mais competitividade e mais 
crescimento da nossa economia estão na 
mudança dos hábitos mentais, no romper 
com formas de estar, no aumento da 
produtividade nas empresas e ter melhor 
desempenho em tudo o que se faz.

Antes de visitar a FIC, José Maria Neves visitou 
o Centro Nacional de Artes Artesanato e 
Design (CNAD), pela primeira vez, após a sua 
reabilitação. Para o Presidente da República, 
o Ministério da Cultura, os agentes culturais 
e os técnicos estão de parabéns porque o 
CNAD é um espaço de “excelência”.

“Gostei muito da reabilitação que se fez, das 
perspectivas em si, em termos de gestão 
de criação para termos indústrias criativas, 
para termos mais vigor intelectual. Para 
acelerarmos o ritmo de transformação 
de Cabo Verde, precisamos de cultivar a 
excelência, de criar espaços de inovação e é 
isso que o CNAD é hoje pela visita que eu 
fiz”, arrematou.

Expositores querem abrir novas 
fronteiras de negócios, serviços e criar 
rede de contactos

Expositores nacionais e estrangeiros 
que participaram na 25ª edição da Feira 
Internacional de Cabo Verde afirmaram 
no final do evento, em jeito de balanço, à 
Inforpress, que pretendem usar a feira para 

abrir novas fronteiras de negócios, expor 
serviços e criar rede de contactos.

Entre os expositores participantes da Feira 
Internacional de Cabo Verde (FIC), nas 
instalações da Enapor em São Vicente, está 
a Inforsal, no mercado cabo-verdiano há 21 
anos e que participa pela primeira vez na 
FIC, com o projecto CV Green que apresenta 
equipamentos electrónicos recondicionados 
que apelam ao investimento ecológico, 
conforme avançou um dos responsáveis, 
Jailson Silva.

“Nesta FIC trazemos uma visão mais 
ecológica que encontramos de trabalhar 
com a tecnologia de informação. 
Neste caso, estamos a sugerir que as 
empresas e particulares reduzam os 
custos com a utilização de equipamentos 
recondicionados”, afirmou.

O que se pretende, acrescentou, é apresentar 
aos possíveis clientes equipamentos que, 
ao invés de serem transformados em lixos 
electrónicos, são recuperados reutilizados 
diminuindo o impacto negativo no bolso dos 
clientes e no ambiente.

“As pessoas estão cada vez mais a trabalhar 
com tecnologia, mas já é hora de tentarmos 
trabalhar mais um pouco com a consciência 
ecológica para podermos tentar proteger o 

ambiente”, frisou a mesma fonte informando 
que apesar de ter a sua sede na ilha do Sal 
a empresa conta com filiais em São Vicente, 
Boa Vista e na cidade da Praia, mas trabalham 
com parceiros um pouco por todas as ilhas.
Também da área da economia verde, o 
projecto Promoção da Mobilidade Eléctrica 
(ProMec), na sua primeira participação na 
FIC, pretende mobilizar cabo-verdianos, 
empresas, homens de negócio e os 
organismos do Governo a apostarem em 
frotas de veículos eléctricos.

Conforme o coordenador Léo Pagnac o 
ProMec é implementado pelo Ministério 
da Indústria, Comércio e Energia, com a 
assistência técnica da Agência Alemã da 
Cooperação Internacional (GIZ) e financiado 
pelo programa europeu NAMA Facility 
(sigla em inglês da Nationally Appropriate 
Mitigation Actions Facility) em 7,1 milhões 
de euros dos quais três milhões de euros são 
destinados ao programa de incentivos, para 
aquisição de carros eléctricos.

“Estamos aqui porque há muitas empresas 
que têm de fazer a transição na frota dos 
veículos deles, acreditamos que eles têm de 
ir por este caminho e queremos apresentar 
as nossas propostas”, adiantou Léo Pagnac, 
informando também que vão estabelecer 
parcerias com empresas de transporte 
público de passageiros, como a Transcor e 
a Sol Atlântico, para fazer projecto piloto 
de autocarros eléctricos em Cabo Verde 
para iniciar a transição para a mobilidade 
eléctrica.

Na área de alimentos o representante dos 
queijos “Lacto Serra”, Miguel Santos, revelou 
que achou na FIC uma oportunidade para 
apresentar o seu produto, premiado em 

Portugal, ao público Sanvicentino e também 
às outras ilhas tendo em conta que são 
comercializados e bem aceites na ilha de 
Santiago.

“Temos um produto premiado, de qualidade, 
que teve boa aceitação no mercado da ilha 
de Santiago e acredito que vamos cair no 
paladar dos restantes cabo-verdianos nas 
ilhas”, adiantou o empresário que expõe pela 
segunda vez na FIC.

Quem também procura oportunidades de 
expandir os seus serviços são os Politécnicos 
de Portugal, também estreantes nesta 
feira, mas com alta procura por parte de 
estudantes cabo-verdianos que fazem 
formação superior naquele País.

Segundo o representante Nuno Madeira, que 
é vice-presidente do Politécnico de Tomar, 
“os estudantes cabo-verdianos são muito 
importantes para os politécnicos por causa 
da facilidade de se integrarem em Portugal 
e no ambiente com outros estudantes”, pelo 
que, sintetizou, a expectativa é poder “atrair 
mais cabo-verdianos, porque Portugal é um 
país com as portas para a Europa e para o 
mundo”.

“Os estudantes cabo-verdianos e um País 
como Cabo Verde são muito importantes 
para nós porque são pessoas inteligentes e 

que gostam de trabalhar. Cabo Verde é um 
País dinâmico e que participa em projectos 
conjuntos connosco” avançou a mesma fonte 
para quem a vinda deles à FIC tem a ver com 
a qualidade das pessoas e do próprio País”.

A Feira Internacional de Cabo Verde é tida 
como um “evento referência” para todos 
os sectores em Cabo Verde. A FIC reúne 
exportadores, importadores, revendedores, 
distribuidores e prestadores de serviços 
de e para Cabo Verde, com o propósito de 
promover negócios, explorar oportunidades 
de investimentos e parcerias e “usar Cabo 
Verde como uma janela de oportunidades 
para a África Ocidental”.

Porto Novo presente na FIC para 
promover o município nas diferentes 
áreas

O município do Porto Novo marcou presença 
na edição deste ano da Feira Internacional 
de Cabo Verde (FIC), espaço em que 
pretende promover o trabalho realizado 
pelo executivo camarário em diversas áreas.
Porto Novo, segundo uma nota da autarquia, 
“quer posicionar-se como um grande polo de 
desenvolvimento turístico”, razão pela qual 
tem “apostando na requalificação urbana e 
ambiental, na melhoria das acessibilidades e 
mobilidades, iluminação pública, criação de 
zonas verdes”.

Para promover este trabalho, a FIC, que vai na 
sua 25.ª edição, assume-se como “um fórum 
privilegiado” para promover Porto Novo e o 
trabalho que tem vindo a ser feito ao longo 
dos anos neste município que comemorou, 
em 2022, os 60 anos de existência.

“Porto Novo está a dar também grande 
destaque ao empreendedorismo verde, pois, 
constitui uma actividade fundamental para 
iniciar o conceito de cidade sustentável que 
se quer implementar neste que é o maior 
concelho da ilha de Santo Antão”, refere 
ainda a nota

Este município dispõe do seu Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 
no horizonte 2030 que propõe tornar 
Porto Novo em “um dos grandes centros 
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de desenvolvimento económico da região 
norte” do País, “posicionando o concelho 
como um modelo de desenvolvimento 
sustentável, com infra-estruturas modernas, 
qualidade de vida e emprego inclusivos”.

INVESTIMENTOS

Portos de Cabo Verde marca presença 
na edição prata da Feira Internacional 
de Cabo Verde - FIC

A Enapor - Portos de Cabo Verde, empresa 
parceira da FIC, esteve presente na 25ª 
edição do evento para divulgar a sua 
imagem e partilhar informações sobre os 
Portos de Cabo Verde e os seus segmentos 
de exploração, com especial destaque para 
o Terminal de Cruzeiros do Mindelo e com 
foco na terceira fase do projeto que é o 
Programa de Desenvolvimento do Destino 
de Cruzeiros.

O certame, segundo a organização, irá ter 
casa cheia com a participação de mais de 
uma centena de expositores de países como 
Cabo Verde, Portugal, Brasil, Estados Unidos 
da América, Áustria, Espanha e de países 
da Comunidade Económica Dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO).

Além da mostra de empresas, a FIC conta 
com atividades paralelas, organizadas pela 
Câmara de Comércio do Barlavento (CCB), 
entre os quais um fórum que reúne os 
presidentes e responsáveis das empresas 
com a finalidade de debater as problemáticas 
do mercado.

Conclusão

A presidente da FIC, Angélica Fortes, 
mostrou-se satisfeita por a organização ter 
conseguido “ultrapassar o desafio” de como 
realizar o evento em São Vicente, quando 
as antigas instalações, nas proximidades da 
praia da Laginha, deram lugar à construção 
de um hotel.

Este problema, segundo a mesma fonte, 
foi ultrapassado através da parceria com 
a Enapor, cujos pavilhões recebem a 
exposição, e onde foi possível montar 200 
stands para acolher mais de cem empresas 
de vários países.

“Temos convidado mais ou menos 105 
empresas, mas o número pode ser maior, 
com certeza, porque alguns expositores 
têm vários parceiros e que incluem dentro 
do stand deles, o que normalmente não fica 
registado”, explicou Angélica Fortes.

Os stands, ajuntou, foram “todos esgotados 
e ocupados” por empresas de quase todos 
os ramos da economia e de países como 
Cabo Verde, Portugal, Brasil, Estados Unidos 
da América, Áustria, Espanha e de países 
da Comunidade Económica Dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO).

Angélica Fortes considerou que a feira tem 
sido uma “arma para o empresariado cabo-

verdiano, sua expansão e estabelecimento 
de parcerias económicas com ganhos 
enormes”.

“Através de contactos, relações de amizade, 
criadas através destas feiras, e intercâmbio 
entre expositores, empresas e países, têm 
resultado numa atracção efectiva dos 
investimentos estrangeiros para Cabo Verde. 
E temos visto uma expansão das vendas 
das próprias empresas cabo-verdianas”, 
sublinhou.

Daí que, Angélica Fortes disse acreditar que 
os resultados da FIC, que aconteceu em anos 
alternados na Cidade da Praia e no Mindelo, 
estão “à vista desarmada” e têm sido “muito 
importantes” para Cabo Verde.

Além da mostra de empresas, a FIC faz-
se com actividades paralelas, organizadas 
pela Câmara de Comércio do Barlavento 
(CCB), entre os quais um fórum que reúne 
os presidentes e responsáveis das empresas 
com a finalidade de debater as problemáticas 
do mercado.

Por outro lado, realizados encontros de 
negócios e ainda uma gala que acontece 
no último dia, sábado, 19. Neste sentido, a 
presidente da FIC fez um apelo a população 
mindelense para que visite a feira, e 
conheça as empresas e faça contactos com 
empresários de vários países.

INVESTIMENTOS 

FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL 
VAI DISPONIBILIZAR 16 MILHÕES DE 
DÓLARES À CABO VERDE 

O Fundo Monetário 
Internacional (FMI) 
vai disponibilizar 
a Cabo Verde cerca 
de 16 milhões de 

dólares para apoiar o país a 
atravessar as sucessivas crises, 
anunciou no dia 11 o chefe da 
missão do FMI a Cabo Verde, 
Justin Tysonm.
O FMI reuniu-se com o Governo 
para o balanço de mais uma 
missão a Cabo Verde, realizada 
de 04 a 11 de Novembro, 
visando proceder à primeira 
revisão do Programa da 
Facilidade Alargada do Crédito (ECF, sigla 
em inglês), que se centrou na discussão 
sobre a evolução do sector real, monetária, 
do sector externo, das finanças públicas e, 
consequentemente as projecções para 2022.

Justin Tyson avançou que a equipa do FMI 
e as autoridades cabo-verdianas alcançaram 
um consenso ao nível técnico relativamente 
à primeira avaliação do programa do 
Programa Linha de Crédito Externo ao abrigo 
do acordo de Facilidade de Crédito Alargada 
(ECF), sujeito à aprovação do Conselho de 
Administração do FMI em Janeiro de 2023.

“Após a conclusão da avaliação, serão 
disponibilizados 11,26 milhões de DSE (cerca 
de 16 milhões de dólares) para Cabo Verde, 
num total de desembolsos acumulados ao 
abrigo do programa de aproximadamente 
32 milhões de dólares”, precisou.

Ressalvou que a economia de Cabo Verde está 
a recuperar da pandemia da covid-19, pelo 
que após uma contração de quase 15% em 
2020, a economia registou um crescimento 
de 7% em 2021 e a recuperação continuou 
forte durante a primeira metade de 2022 
(17% variação homóloga na primeira metade 
do ano), sustentada numa recuperação das 

entradas turísticas, a actividade económica 
foi apoiada pelo crescimento do crédito.
As perspectivas de risco, no entanto, frisou 
Justin Tysonm, mantêm-se elevadas para o 
futuro devido ao ambiente externo difícil, 
com os preços dos alimentos mais elevados 
e dos combustíveis em todo o mundo a 
começarem também a fazer subir a inflação 
em Cabo Verde.

Por seu lado, o vice-primeiro-ministro 
e ministro das Finanças, Olavo Correia, 
caracterizou o contexto por que passa Cabo 
Verde e o mundo de “tempestade perfeita”, 
originário do aumento de preços a nível 
internacional e aumento das taxas de juros 
nos mercados internacionais, com uma 
tendência para retração e arrefecimento da 
actividade económica.

Para fazer face a esta situação, o Governo, 
segundo o também ministro do Fomento 
Empresarial e ministro da Economia Digital, 
tem uma estratégia clara em relação ao 
futuro de Cabo Verde.

“Temos felizmente em Cabo Verde uma 
estratégia clara as questões plasmadas quer 
no nosso plano estratégico e sustentável, 
quer no programa do Governo, como também 

no documento estratégico 
Cabo Verde ambição 2030 e 
vai ficar também actualizado 
no documento que está a ser 
ultimado chamado PEDS 2 
que tem forte apoio do FMI”, 
sublinhou.

Concretizou, nesta linha, a 
satisfação de Cabo Verde pelo 
trabalho desenvolvido pela 
equipa do FMI, pelo suporte 
técnico, mas também financeiro 
conseguido a nível do programa 
Facilidade Crédito Alargada.

“Estamos muitos satisfeitos com o trabalho 
da equipa de FMI com suporte técnico, mas 
também financeiro que conseguimos a nível 
do programa Facilidade Crédito Alargada 
no montante de 60 milhões de dólares 
americanos, autorizamos 15 milhões, 
vamos poder localizar mais 15 milhões nos 
próximos meses e depois em 2023 mais 15 
milhões e 2024 15 milhões, perfazendo 60 
milhões”, disse.

Olavo Correia informou ainda que o governo 
está a trabalhar para que Cabo Verde possa 
aceder ao novo fundo que foi criado pelo 
FMI que visa a promoção da resiliência e da 
sustentabilidade e vai contar com o FMI para 
elaboração de um “grande programa” por 
forma a acelerar a agenda cabo-verdiana em 
matéria de transição energética, transição 
digital e promoção de uma economia 
circular.

Em relação à avaliação feita pelo FMI, os 
dados da economia cabo-verdiana para 
2022, assinalou o governante, “são positivos, 
mas moderados”, não obstante este contexto 
que caracteriza de “tempestade perfeita”.

Inforpress
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INVESTIMENTOS

CARLOS  SANTOS 
EM ESPANHA 

Ministro Carlos Santos visita 
Bilbau e abre com o Presidente 
do Governo do País Basco 
e Presidente da Câmara 
Municipal da Cidade excelentes 

perspetivas de cooperação no domínio do 
turismo e outras áreas conexas.

O Ministro do Turismo e Transportes, Carlos 
Santos, acompanhado do Embaixador de 
Cabo Verde em Espanha, Ney Cardoso, e do 
Cônsul Honorário de Cabo Verde em Bilbau, 
Gonzalo Alvarez Urquijo, realizou nos dias 
21 e 22 do corrente uma rápida visita à 
Cidade/Município de Bilbau, a maior cidade 
e “capital” da Província de Biscaia do País 
Basco. 

Das reuniões e encontros que realizou, 
destacam-se os com o Presidente do 
Governo Basco, El Lehendakari e a sua 
Secretaria General de Ação Externa, Marian 
Elorza, no Palacio de Ajuria Enea, com o 
Presidente do Município de Bilbau, Juan 
Mari Aburto e sua Vereadora pela área de 
Cooperação e ainda com a nova direção da 
Câmara do Comércio, para além de alguns 
empresários com interesse em investir 
em Cabo Verde. Especialmente com o 
Presidente do Governo e o Presidente da 
Câmara Municipal desenham-se muito boas 
perspetivas de cooperação, particularmente 
nas áreas de sustentabilidade turística 
(ambiental, económica e social), capacitação 
de profissionais do turismo, intercâmbio 
entre escolas hoteleiras de Cabo Verde e a 
do País Basco, uma das mais conceituadas 

BOAS PERSPECTIVAS 
DE COOPERAÇÃO NO 
TURISMO

de Espanha e da Europa, bem como na área 
social e de saúde e ainda no que diz respeito 
à cooperação empresarial a nível do setor 
privado. De realçar a forma prática como o 
Presidente da Câmara Municipal gostaria 

de ver avançar a cooperação com Cabo 
Verde e a disponibilidade e abertura total 
do Presidente do Governo. De notar que, 
entre as regiões autónomas de Espanha, 
o País Basco goza de especial autonomia, 
nomeadamente em matéria fiscal e 
financeira, o que lhe permite condições e 
meios assinaláveis para a cooperação. No 
seguimento desta visita, estão já sendo 
delineadas, para os próximos dias, démarches 
entre o Ministério do Turismo e Transportes 
e alguns dos seus parceiros mais diretos a 
nível central e municipal e as instituições 
públicas e privadas do País Basco, com vista 

a concretizar algumas oportunidades de 
cooperação muito concretas já identificadas 
a que convém desenhar e dar a forma de 
execução, o quanto antes.

O País Basco, ou a Comunidade Autónoma 
do País Basco, está localizada no extremo 
norte da Espanha e no extremo sudoeste da 
França, cortada pela cadeia montanhosa dos 
Pirenéus e banhada pelo Golfo da Biscaia; 
inclui três províncias bascas e tem Vitória-
Gasteiz por “capital”, mas a maior cidade do 
País Basco é Bilbau com pouco menos de 
350 mil habitantes.
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TURISMO DE SAÚDE TURISMO DE SAÚDE

REUNIÃO DE KICK-OFF DO PROJECTO 
H-INNOVA HEALTH INNOVATION HUB 

A reunião foi realizada em finais  Outubro com objectivo 
de partilhar os temas acordados para follow-up, 
enumerando as frentes de trabalho que, nesta 1ª fase, 
foram consideradas prioritárias:

1. Revisão da legislação no âmbito da saúde, nomeadamente 
a identificação dos principais bloqueios a todo o ecossistema 
da prestação de cuidados de saúde para que se possa alavancar 
o turismo e desenvolver o turismo de saúde (não descurando 
a melhoria da prestação dos cuidados de saúde à população 
residente);

2. Projeto do novo Hospital na cidade da Praia. Atendendo 
à criticidade e complexidade do tema e à experiência na 
implementação de projetos similares, nomeadamente na Madeira 
e nos Açores, a contribuição da PremiValor Consulting afirma-se 
como uma mais valia que poderá ser aproveitada em benefício do 
projeto logo desde a realização do estudo relativo à Análise Custo-
Benefício, passando pela avaliação das opções de estruturação de 
parcerias, apoio na elaboração do caderno de encargos, suporte 
ao processo de análise e avaliação, por forma a apetrechar toda a 
argumentação e negociação em defesa dos interesses do Governo 
e da população de Cabo Verde.

3. Criação de um Hub para desenvolvimento de uma indústria de 
assemblagem de equipamentos médicos para servir o continente 
africano, beneficiando das competências existentes e da localização 
geográfica. Para esta frente de trabalho é fundamental trabalhar no 
pacote de incentivos para depois serem abordados de um ponto de 
vista estratégico os potenciais parceiros investidores;

4. Participação de Cabo Verde no Digital Health Summit 2022 a ter 
lugar na ilha da Madeira nos dias 14, 15, 16 e 17 de dezembro. A 
participação pode abranger vários formatos, nomeadamente:

i) nomeação de um orador, (ii) participar com um expositor para 
apresentar Cabo Verde Digital (iii) nomeação de startups de Cabo 
Verde para participarem no showroom de startups, onde poderão 
apresentar os seus produtos, soluções e/ou serviços.

5. Call for projects. Esta é a frente de trabalho que está em curso 
e onde já foi recebida 15 candidaturas de Cabo Verde (grupos de 
estudantes, investigadores e Startups), o que representa um muito 
bom resultado em face desta ser a primeira vez que se leva a 
cabo esta iniciativa em Cabo Verde.  Os grupos de trabalho com 

os melhores projetos e STARTUPS terão também oportunidade de 
participar na Cerimónia Pitch da 3.ª call for projects que se realizará 
no dia 16 de dezembro na Madeira (sessão integrada na Digital Health 
Summit).

6. Identificação dos mentores: Profissionais de saúde, nomeadamente 
médicos e enfermeiros que se disponibilizem para participar com 
vista a dar mentoria aos projectos e STARTUPS com maior potencial 
de implementação e integrar o grupo de mentores do H-INNOVA 
Health Innovation HUB, devem enviar uma breve nota curricular para 
que possam ser incluídos incluir no site nos materiais do H-INNOVA, 
incluindo o website.
Para a próxima fase é necessário dar seguimento ao desenvolvimento 
destas frentes de trabalho,  a sugestão é de criar os 4 primeiros grupos 

de trabalho específicos. A identificação da composição destes 4 grupos de 
trabalho deverá contemplar as pessoas chave de forma a ser assegurada 
complementaridade de valências.

A equipa de articulação também precisa ser identificada e criada para 
que se possam, com regularidade (definida previamente) e sempre que 
se considere necessário, fazer pontos de situação e definir next steps 
garantindo a "cola" de todas as frentes de trabalho.

Do lado da equipa da Premivalor estarão na equipa de articulação, Telmo 
Vieira, Paula Carioca e a Rita Vasconcelos. Do lado do Governo de Cabo 
Verde, os interlocutores são o João Ramos e o. Joel Almeida. 
Os participantes da reunião Kick Off do Projeto vão debruçar sobre estes 
pontos e identificar grupos para os 4 primeiros temas a saber:

1.     Revisão da legislação no âmbito da saúde;
2.     Projecto do novo hospital;
3.     Criação do hub assemblagem equipamentos
4.     Participação de Cabo Verde na Digital Health Summit na 
Madeira (14 a 17 dezembro 2022)
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TURISMO DE SAÚDE

Ao presidir, no dia 8 de 
Novembro à cerimónia de 
abertura do III Congresso 
Nacional de Investigação em 
Saúde, subordinado ao tema: 

“Investigação em Saúde e Segurança 
Sanitária”, organizado pelo Instituto 
Nacional de Saúde Pública, a Ministra 
Filomena Gonçalves assegurou que a 
investigação em saúde é uma prioridade 
para o Governo, devido aos seus impactos 
na tomada de decisão com base em 
evidências.

Segundo a Ministra, o impacto desta 
prioridade repercute de forma muito 
positiva, nos processos de tomadas 
de decisões, na identificação precisa 
dos grupos de risco e grupos-alvo para 
determinadas intervenções, bem como 
na abordagem às doenças.

“É de olhos postos no futuro que o 
Governo de Cabo Verde tem como um 
dos seus principais propósitos, criar 
o corpo ativo de investigadores, com 
vista a fomentar o desenvolvimento de 
políticas de saúde, baseadas na nossa 
veracidade, por forma a ultrapassarmos 
os inúmeros desafios, que se impõe ao 
país,” garantiu.

Um outro passo apontado pela Ministra, 
para que o nosso país possa tirar bom 
proveito das oportunidades ligadas à 
investigação passa pela regulamentação 
do processo investigativo em Cabo 

Verde. A este propósito 
apontou que existem algumas 
iniciativas legislativas em 
forja, nomeadamente, o 
projeto de proposta de Lei 
de Investigação e a proposta 
de Lei sobre a investigação 
biomédica em saúde, que 
visa a realização de ensaios 
clínicos, que por sua vez 
permitem nortear o setor da 
investigação e a produção de 
conhecimentos fidedignos.

A Governante disse ainda que 
a tónica continua centrada 
na procura de soluções, 
numa busca incessante, por 
novas formas de se pensar 
e executar a saúde e que o 
Governo continuará a apostar, 
nomeadamente na inovação, 
na evolução tecnológica, no 
reforço dos recursos humanos 
e nas parcerias estratégicas.

O III Congresso Nacional 
de Investigação em Saúde 
decorreu na cidade da Praia, 
envolvendo especialista, 
investigadores e profissionais 
nacionais e internacionais, 
de 8 a 9 de novembro, com 
foco na questão da segurança 
sanitária, dividido em três 
ciclos, nomeadamente a 
Diplomacia em Saúde e 

DESENVOLVER A 
INVESTIGAÇÃO 
EM SAÚDE É 
P R I O R I D A D E 
PARA O GOVERNO 

Segurança Sanitária, Ano da Segurança Sanitária: Resultados 
alcançados e perspetivas e o Fortalecimento de Recursos 
Humanos e resposta às emergências.

A realização deste Congresso teve por objetivo promover 
a partilha de conhecimentos, experiências e promoção de 
intercâmbio entre profissionais de saúde, investigadores, 
académicos, personalidades e especialistas de diferentes 
áreas, empenhados no desenvolvimento da investigação em 
saúde e na concretização dos objetivos que estão na base do 
lema escolhido. Este Congresso está enquadrado na iniciativa 
“2022: Ano Nacional da Segurança Sanitária”.

AGÊNCIA & OPERADORES 

CONSELHO  DE  MINISTROS 
DECRETO-LEI Nº 44/2022

ACESSO E EXERCÍCIO DA ACTIVIDADE DOS 
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE TURISMO

1- Este diploma aplica-se 
aos prestadores de serviços 
turísticos, entendidos como 
pessoas singulares ou colectivas 
que exercem uma actividade 

organizada de produção, comercialização, 
intermediação e gestão de produtos e 
serviços que contribuem para a formação da 
oferta turística nacional, nomeadamente: 

(a) Agências de viagens e turismo; 

b) Empresas comerciais, entidades e ou 
indivíduos que prestam serviços culturais, 
nomeadamente eventos; 

c) Empresas comerciais, entidades e 
ou indivíduos que prestam serviços de 
acompanhantes e/ou guias turísticos 

d) Empresas comerciais que contratam 
veículos de passageiros sem condutor e que 
transportam turistas 

e) Empresas comerciais de animação, 
entretenimento, bem-estar e operadores 
turísticos de lazer e desporto 

f) Restaurantes e estabelecimentos de 
bebidas 

g) Empresas comerciais que são 
concessionárias de jogos de azar 

h) Entidades que prestam serviços na área 
do turismo social; 

i) Organizações da sociedade civil sem fins 
lucrativos que prestam serviços na área do 
turismo social; 

j) Empresas comerciais prestadoras de 
serviços, inseridas na cadeia de valor do 
turismo, de forma complementar e auxiliar, 
nomeadamente no âmbito do comércio.

2- Sem prejuízo da legislação específica 
aplicável às modalidades mencionadas no 
número anterior, o presente regime aplica-
se no âmbito das disposições gerais e 
princípios orientadores. 

3- Os estabelecimentos de alojamento 
complementar, as empresas organizadoras 
de eventos, congressos e conferências, 
bem como os agentes económicos que, 
operando noutros sectores de actividade, 
são responsáveis pela gestão e exploração 
de equipamentos e recursos turísticos, são 
também considerados como contribuindo 
para a formação da oferta turística. 

4- O presente diploma não é aplicável aos 
prestadores de serviços complementares 
de alojamento, sem prejuízo da aplicação 
do presente diploma aos seus serviços 
auxiliares.

Artigo 23º Proibições especiais

Sem prejuízo de legislação especial, qualquer 
actividade turística que promova qualquer 
forma de discriminação devido à raça, sexo, 
género, convicção religiosa e ideológica, e 
orientação sexual é expressamente proibida.
É igualmente proibida qualquer actividade 
turística que viole os direitos humanos, 
incluindo qualquer forma de exploração de 
seres humanos, especialmente o trabalho 
infantil e a exploração sexual.

É expressamente proibida qualquer 
actividade turística que desrespeite os 
valores culturais no seio das comunidades 
de acolhimento ou que incentive práticas 
consideradas insalubres ou ilegais, tais 
como o tráfico de droga.

É igualmente proibida 
qualquer actividade 

turística que viole 
os direitos humanos, 

incluindo qualquer forma 
de exploração de seres 

humanos, especialmente 
o trabalho infantil e a 

exploração sexual.
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TECNOLOGIAS TECNOLOGIAS

GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP  
WEEK (GEW)

De 14 a 20 de Novembro, o Global 
Entrepreneurship Week (GEW), 
realizou-se nestas mesmas datas 
em 170 países. Em Cabo Verde, 
e com a organização a cargo da 

AJEC - Associação de Jovens Empresários 
de Cabo Verde, o GEW celebrou a sua 13ª 
edição, sob o lema "Removendo Barreiras e 
Acolhendo a Todos".

O evento visa ajudar milhões de pessoas a 
desenvolver as suas ideias para iniciar ou 
ampliar negócios em todo mundo. O objectivo 
do GEW em Cabo Verde é inspirar e capacitar 
jovens, promovendo actividades dinâmicas 
e de orientação para os empreendedores 
cabo-verdianos. Conferências, palestras, 
workshops, feiras, intercâmbios, encontros 
B2B, sessões de networking, entre outras 
atividades, preencheram a semana dedicada 
aos empreendedores. 

Os desafios do empreendedorismo 
em Cabo Verde, tecnologia e inovação, 
empreendedorismo feminino, 

empreendedorismo inclusivo, como 
ter sucesso no mundo empresarial, 
financiamento, entre outros, são os temas 
que estiveram em debate.

O GEW tem como principal público-alvo 
formuladores de política e decisores 
públicos nas áreas da Inovação, do 
Empreendedorismo, do Crescimento 
Económico e Emprego, da Juventude; 
investidores e financiadores; universidades, 
escolas secundárias e público em geral.

De entre as principais actividades 
programadas em Cabo Verde, destacam-
se: a Abertura Oficial do GEW (Calheta de 
S. Miguel), o Entrepreneurship Summit 
Weekend (UniCV), o Dia D: “Histórias que 
inspiram” (em todos os Liceus de Cabo 
Verde), debates televisivos e a Sessão de 
Encerramento (S. Vicente).  A Cabo Verde 

TradeInvest é parceira deste evento e vai 
participou no Entrepreneurship Summit 
Weekend que decorreu nos dias 2 e 3 de 
Novembro na Uni-CV.

PROTOCOLO 
TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO
GOVERNO E CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA ASSINAM PROTOCOLO 
PARA  DESENVOLVER TECNOLO-
GIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNI-
CAÇÃO

O protocolo, assinado no âmbito 
da participação de Cabo 
Verde no Web Summit, visa a 
cooperação em áreas como a 
troca de informação relevante, 

nomeadamente sobre programas de 
capacitação, acesso a fundos e eventos 
especializados, entre os dois ecossistemas, 
a promoção de programas de estímulo ao 
desenvolvimento colaborativo de projetos 
inovadores e do acesso a networking, bem 
como programas relativos aos nómadas 
digitais, entre outros.

Governo de Cabo Verde, através do Ministério 
da Economia Digital – representado pelo 
Secretário de Estado da Economia Digital, 

Pedro Lopes, assinou no dia  3 de novembro, 
em Lisboa, com o Município de Lisboa, 
Portugal, através do Presidente da Câmara 
Municipal, Carlos Moedas, um Memorando 

de Entendimento, visando desenvolver as 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
entre os dois países.

O protocolo, assinado no âmbito da 
participação de Cabo Verde no Web Summit, 
visa a cooperação em áreas como a troca de 
informação relevante, nomeadamente sobre 
programas de capacitação, acesso a fundos 
e eventos especializados, entre os dois 
ecossistemas, a promoção de programas de 
estímulo ao desenvolvimento colaborativo 
de projetos inovadores e do acesso a 
networking, bem como programas relativos 
aos nómadas digitais, entre outros.

De frisar que Cabo Verde participou, 
em Lisboa, no Web Summit com uma 
importante delegação, constituída por 
dez jovens promotores de iniciativas de 
base tecnológica e responsáveis de várias 
instituições nacionais – diretamente 
conexas, nomeadamente, às áreas digitais, 
empreendedorismo/emprego.

Recorde-se que o Secretário de Estado da 
Economia Digital, Pedro Lopes, liderou uma 
delegação cabo-verdiana que participou no 
Web Summit 2022 – em Lisboa que decorreu 
entre 1 e 4 de novembro.
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PORTOS DE 
CABO VERDE 

GANHA PRÉMIO 
DE INFORMAÇÃO 
ESTATÍSTICA NA 

6ª EDIÇÃO DO 
AFRICAN PORTS 

AWARDS

ENAPOR NA 6ª EDIÇÃO
AFRICAN    PORTS     AWARDS

À margem do 42º Conselho anual 
da AGPAOC, que aconteceu em 
Luanda, Angola, e no âmbito da 
comemoração do 50º aniversário 
da AGPAOC, a ENAPOR - Portos 

de Cabo Verde recebeu, na gala da 6º 
Edição do African Ports Awards o prémio de 
Melhor Porto Comunicador de Informação 
Estatísticas no Website.

Este prémio é o reconhecimento da aposta 
da ENAPOR na comunicação da sua gestão 
através da disponibilização do boletim 
estatístico sobre a atividade portuária nas 
suas redes de divulgação.

O PCA dos Portos de Cabo Verde, Ireneu 
Camacho, recebeu o prémio e destacou a 
aposta empresa na melhoria contínua do 
tratamento de dados através do Business 
Inteligence e o Power BI como modelos 
de gestão, quer internos quer externos, 
destacando a Janela Única Portuária (,  Enapor 
Controler, Gestão de Parque de Contentores, 
Portal de Clientes, Estiva Eletrónica, Gestão 
Financeira, entre outros,  que garantem 
maior fiabilidade e em conformidade com os 

padrões internacionais, possibilitando assim 
o ajuste necessário na gestão da empresa 
para atingir os melhores resultados.
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NOVO PROGRAMA 
DE OBSERVAÇÃO  
CIENTÍFICA 
DAS PESCAS
CRIAÇÃO DO PROGRAMA 
DE OBSERVADORES DAS 
PESCAS DE CABO VERDE: 
UM SONHO TORNADO 
REALIDADE

Ao criar um novo programa de 
observação científica das pescas, 
Cabo Verde lançou uma nova 
abordagem à gestão dos seus 
recursos marinhos.

Em junho de 2022, a Escola do Mar do 
Mindelo, em Cabo Verde, iniciou a formação 
de um grupo de 14 pessoas, mulheres e 

homens, na sua maioria jovens universitários, 
no âmbito de um programa de observadores 
das pescas que o país acaba de lançar. Com 
esta formação, o Governo de Cabo Verde e 
o seu Ministério do Mar deram um passo 
importante na gestão sustentável dos seus 
recursos marinhos.

O arquipélago de Cabo Verde é rico em 
biodiversidade marinha que inclui uma 
grande variedade de peixes, aves marinhas, 
tartarugas marinhas, elasmobrânquios e 
mamíferos marinhos. As suas várias ilhas 
e ilhéus oferecem condições excepcionais 
para muitas espécies de aves migratórias 
e sedentárias que aí se reproduzem. A sua 

diversidade ornitológica inclui espécies 
endémicas emblemáticas como o Cagarro ( 
Calonectris edwardsii ) , Freira de Cabo Verde 
( Pterodroma feae ) , Painho de Cabo Verde 
( Hydrobates jabejabe ) cuja sobrevivência 
está intimamente ligada à conservação 
deste ambiente.

Além disso, Cabo Verde abriga locais 
de nidificação de importância global 
para muitas espécies de tartarugas 
marinhas, sendo o terceiro maior local de 
nidificação de tartaruga cabeçuda (Caretta 
caretta) do mundo, depois da Califórnia 
e Omã. Infelizmente, essa biodiversidade 
inestimável enfrenta um número crescente 
de ameaças, incluindo a exploração direta 
(que também envolve a coleta de ovos), 
espécies exóticas invasoras, mudanças 
climáticas, além de outras ameaças naturais 
e antropogênicas.

No mar, esses animais interagem com 
várias artes de pesca levando ao aumento 
da mortalidade e reduções populacionais. 
A distribuição destas espécies, sobretudo 
de aves marinhas, no país sobrepõe-se a 
um grande número de embarcações de 

pesca semi-industrial e artesanal, bem 
como a frotas de pesca industrial nacional 
e internacional. As embarcações de pesca 
usam uma variedade de artes, incluindo 
palangres, redes de cerco e redes de emalhar, 
que capturam acidentalmente tartarugas 
marinhas e aves marinhas, também 
conhecidas como capturas acessórias.

No âmbito do projeto financiado pela 
MAVA Foundation minimizando a captura 
acidental de aves marinhas e tartarugas 
marinhas na pesca industrial da África 
Ocidental, a BirdLife International e seus 
parceiros realizaram uma intensa campanha 
de defesa ao longo de cinco anos que levou 
ao sucesso de hoje. A criação do programa 
de observadores das pescas de Cabo Verde 
é um passo importante na abordagem da 
gestão dos recursos marinhos no país.

''Trabalhar com parceiros locais para superar 
estas várias ameaças e salvaguardar este 
lugar maravilhoso é uma prioridade chave 
para a BirdLife International», disse Ana 
Veiga, Gestora do Projecto de Aves Marinhas 
de Cabo Verde na BirdLife International.

Como a comunidade global está pedindo 
maior transparência na gestão das pescas, 
o governo de Cabo Verde está a mostrar 
liderança ao estabelecer um programa 
de observação das pescas que ajudará a 
gerenciar os recursos marinhos de forma 
mais sustentável, relatando a captura de 
peixes, o esforço de pesca e os efeitos 
adversos da pesca de acordo com a 
protocolos padronizados.

Ao estabelecer este programa, o governo de 
Cabo Verde honrou os seus compromissos 
para com os seus cidadãos, por um lado, e 
para com a comunidade internacional, por 
outro”, referiu Ahmed Diame, Bycatch Project 
Manager da BirdLife International.

Para o Governo de Cabo Verde, este é um 
grande passo para a exploração sustentável 
dos recursos marinhos do país. “Este 
programa é vital para o país. Um observador 
a bordo pode ver quais as espécies que 
estão a ser capturadas, verificar se as artes 
de pesca estão a ser utilizadas corretamente, 
recolher informações sobre as capturas e 
confirmar se a atividade de pesca está a 
ser realizada de forma sustentável e com 
artes de pesca seletivas”, explicou Alberto 
Martins, Director das Pescas e Aquicultura 
do Ministério do Mar de Cabo Verde.   

“Os participantes seleccionados para 
integrar o programa de observadores de 
pesca tinham formação científica e estavam 
motivados para causar um impacto positivo 
para o país'', explicou Alciany Nascimento 
Da Luz, Bióloga do Instituto do Mar de Cabo 
Verde, e ponto focal nacional do Bycatch 
projeto.

No final da sua formação, estes observadores 
irão embarcar em embarcações industriais 
com a missão de recolher dados sobre 
as atividades pesqueiras. Esta recolha 
sistemática de dados sobre os impactos 
das atividades pesqueiras na megafauna 
marinha será uma parte fundamental do seu 
trabalho, e também a primeira no país!

Aluizio Augusto dos Santos Gomes é um dos 
novos observadores recrutados. Depois dos 
seus estudos em engenharia de máquinas 
marítimas na universidade de Cabo Verde 
e de um ano de experiência profissional 
na CV Interilhas, uma companhia de 
navegação cabo-verdiana, ingressou no 
programa. “A curiosidade de conhecer mais 
sobre nossa biodiversidade, e ampliar meus 
conhecimentos sobre outras áreas afins foi 
o que me levou a ingressar no programa”, 
observou.

Há uma década, a BirdLife International 
e seus parceiros realizam várias ações de 
conservação no país, incluindo pesquisas 
científicas, que ajudam a entender melhor 
a escala das interações entre as atividades 
pesqueiras e a megafauna marinha.

“Não temos dúvidas de que o recém-
criado programa de observadores no país 
contribuirá muito para a compreensão dos 
impactos das atividades pesqueiras sobre 
espécies vulneráveis como as aves marinhas 
e as tartarugas marinhas, para depois 
advogar pela implementação das medidas 
de mitigação adequadas em benefício de 
todos, comunidades e natureza”, conclui 
Diame.

Por Ahmed Diame, Gerente de Projeto Bycatch na BirdLife 
África
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MINDELO 
RECEBEU 
ARC+2022

A ARC+ leva os marinheiros 
através do Atlântico desde Gran 
Canaria até às Caraíbas através 
do arquipélago de Cabo Verde. 
Originalmente lançado em 

resposta à crescente popularidade do ARC, 
a rota através das ilhas de Cabo Verde está 
agora firmemente estabelecida como um rali 
autónomo com sua própria identidade única.

As ilhas de Cabo Verde estão idealmente 
posicionadas para os barcos navegarem 
'para o sul até a manteiga derreter' e a rota 
inclui uma escala de 4 a 6 dias em Mindelo, 
São Vicente, proporcionando às tripulações 
a oportunidade de descobrir a encantadora 
cultura local, a animada vida noturna e a 
gastronomia movimentada e mercados que 
fazem de Cabo Verde um lugar fascinante 
para se visitar.

ARC Plus - A vida a caminho do Mindelo

A frota ARC+ partiu de Gran Canaria no 
dia 6 de novembro rumo a cidade do 
Mindelo na ilha de S.Vicente – Cabo Verde. 
A previsão meteorológica sugeriu ventos 
alísios de nordeste a aumentarem na 
passagem permitindo aos barcos uma boa 
quilometragem, prevendo-se que a maior 
parte da frota chegaria à Marina do Mindelo, 
em Cabo Verde, no dia  11 sexta feira e 
sábado 12 de novembro. Durante  o percuso 
entre a Gran Canária e Cabo Verde foram 
avistados  muitos  golfinhos.  

Os ânimos estvam altos com música, 
cantorias e muita leitura, sono, audiolivros 
e muita comida, mantendo as tripulações 
ocupadas ao longo de suas rotações de 
navegação e observação. 

'Fra Diavolo', o primeiro barco ARC+ a passar 
da linha e a primeira chegada em Mindelo, 
Cabo Verde! O Mylius 60 e a sua equipa 

fizeram a jornada de Las Palmas, Gran Canaria 
em apenas 3 dias, 23 horas, 6 minutos e 51 
segundos. Eles foram recebidos na doca pela 
Marina Team com um cesto de presentes e a 
Equipa Mundial de Cruzeiro, com um balde 
de cervejas geladas.

O capitão, Giulio Gatti, disse que a travessia 
trazia uma brisa adorável, e eles estavam 
simplesmente focados em fazer o barco 
navegar o mais rápido possível, o tempo 
todo. A tripulação não percebeu que se prevê 
que terminem mais de 12 horas à frente do 
próximo barco!

Os primeiros a largar, 20 iates da Divisão 
Multicasco do rali se posicionaram para 
o sinal às 12h45, horário local. Balance3 
(FIN) um Lagoon 42-2 comandado por 
Pasi Heiskanen com sua família a bordo 
foi o primeiro a cruzar a linha, seguido por 
Indrek Prants' Lagoon 50 Sirocco (EST), outro 
barco da família, depois Hanuman (EUA) um 
Catana 53 comandado por Steve May. Após 
sua saída rockstar da Marina com música e 
figurinos, o Outremer 51 de Piment Rouge 
(FRA) Pierre De Saint-Vincent navegou perto 
do Navio Patrulha Aduanas Condor usado 
pelo Rally Control para o início para obter a 
borda offshore do porto e foi logo liderando 
a frota na primeira etapa de 865 milhas 
náuticas para Mindelo, Cabo Verde.

Enquanto estiveram em Cabo Verde, os 
participantes fizeram um passeio pela ilha 

onde estavam alojados (São Vicente), alguns 
eventos nocturnos (incluindo entrega 
de prémios), e muitos apanharam o ferry 
para a vizinha ilha de Santo Antão, para 
experimentar a paisagem fenomenal do 
norte da ilha. Muitas famílias apanharam um 
táxi até a praia de São Pedro e aproveitaram 
o mergulho com tartarugas, e outras optaram 
por uma caminhada pela estrada da marina 
para simplesmente relaxar na piscina. No 
entanto, os últimos dias foram preenchidos 

com reparos e modificações de última hora e 
com suprimentos.

Marinheiros da ARC+ partem de Cabo Verde
Orquestrar a partida de um número tão 
elevado de barcos num espaço de duas 
horas tem os seus desafios, mas a frota saiu 
da Marina do Mindelo sem incidentes e 
alinhou para a partida da 2ª Etapa do ARC+. 
Às 12h00, horário local, o canhão disparou 
e os barcos deslizaram entre o navio do 
comitê e o quebra-mar com vento bom e 
bom humor.

Depois de sete dias no Mindelo para alguns, 
havia muitas tripulações ansiosas por voltar 
a velejar, e a agitação nos pontões era 
palpável. Claro, para outros, como o Victorie 
42 'Caledonia', eles tiveram um pouco 
menos de tempo para se preparar para a 
próxima etapa de sua travessia do Atlântico, 

pois chegaram a Cabo Verde mais tarde. A 
'Caledonia' atrasou-se na partida da Gran 
Canaria, tendo chegado um dia depois ao 
Mindelo, deixando-se com heróicas 28 horas 
para se preparar para a 2ª etapa da travessia.
Com os sistemas meteorológicos resolvidos 
e a previsão de vento moderado a forte 
para a primeira parte da travessia, os iates 
devem fazer um bom tempo e desfrutar de 
boas condições de navegação a caminho de 
Granada.

PORTA-CONTENTORES 
FERDINANDA S

“O PORTA-CONTENTORES, 
FERDINANDA S, É UMA 
INFRAESTRUTURA DE 
APOIO ABSOLUTAMENTE 
EXTRAORDINÁRIA À ECONOMIA 
CABO-VERDIANA”  
ABRAÃO VICENTE

Cabo Verde conta, desde possui  
um novo porta-contentores 
que irá passar a transportar 
grandes cargas entre Cabo Verde, 
Portugal e Guiné-Bissau. 

Um importante investimento do Grupo 
Sousa, num montante de 28 milhões de 
euros (+ de três mil milhões de escudos 
cabo-verdianos) que irá garantir maior 
fluxo e eficiência de transportes de carga 
de/e para Cabo Verde, que irá diminuir o 
tempo de espera dos produtos. 

“O porta-contentores, Ferdinanda S, é uma 
infraestrutura de apoio absolutamente 
extraordinária à economia cabo-verdiana”, 
afirmou o Ministro do Mar no final da 
visita ao navio na manhã desta quinta-
feira, 10 de novembro, acompanhado do 
responsável do navio e do Presidente do 
Conselho de Administração da Enapor, 
Erineu Camacho. 

O Ferdinanda S é um “gémeo” do Raquel S, 
até aí o maior navio da frota da GS Lines é 
dedicado 100% ao mercado cabo-verdiano.  
“Isso significa que teremos menor tempo 
de espera para que as mercadorias 
embarquem, em Cabo Verde. A gestão 
portuária esta a garantir que de facto 

haja os instrumentos e as infraestruturas 
de apoio em terra para que isso aconteça. 
Com isso, o nosso mercado cabo-verdiano 
só tem a ganhar”, continuou o governante. 
Este navio de carga irá, também, garantir 
que os produtos enviados da nossa 
diáspora cheguem, também, mais rápidos. 

“Este é um grande momento para mostrar 
também a confiança que o Grupo Sousa 
tem em Cabo Verde. São investimentos 
como estes, de 28 milhões de euros, que 
consolidam Cabo Verde como um hub da 
economia marítima. Sem instrumentos, sem 
barcos, sem dinâmica e fluxo comercial, 
não podemos falar num hub de economia 
marítima. São, ainda, com parceiros como 
estes que Cabo Verde deve contar para o 
futuro, no sentido de ligar-nos de forma 
mais eficiente com a nossa diáspora que 
envia mercadorias, mas também os nossos 
comerciantes. 

Este navio terá um impacto brutal nas 
empresas cabo-verdianas. É mais uma boa 
notícia não só para a comunidade cabo-
verdiana como para o tecido empresarial”. 

O navio de carga tem 172 metros, 
comprimento 172 metros, Boca 27,6 
metros, tonelagem bruta 17.294, 3 gruas 
com capacidade para movimentar até 40 
toneladas cada, 5 porões, 192 tomadas 
para contentores frigoríficos com uma 
tripulação composta por 20 elementos.
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42ªASSEMBLEIA
GERAL DA AGPAOC

A Enapor – PORTOS DE CABO VERDE 
participou em Luanda, Angola, de 
15 e 18 de Novembro, na 42º 
Assembleia Geral da Associação 
de Gestão dos Portos da África 

Ocidental e Central - AGPAOC, que este ano 
aconteceu sob o tema "O papel dos Portos 
fase aos efeitos das alterações climáticas".

A 42º Assembleia Geral da AGPAOC contou 
com a participação de representantes de 
todos os portos membros da Associação, 
operadores portuários e especialistas do 
sector, tendo como foco a apreciação das 
actividades realizadas pela associação 
durante o período de 2021-2022, a 
aprovação o calendário de 2023, bem como 
a aprovação de novos membros.  

Em paralelo, foi realizada uma mesa redonda 
para discutir questões relacionadas com a 
actual dinâmica dos portos. 

A ENAPOR estaeve representada por uma 
delegação que integrou o PCA, Ireneu 
Camacho, o Director de Gabinete do 
Conselho da Administração Comunicação e 
Marketing, Gilson Cruz, o Director do Porto 
Novo, Dagnir Mota, e o Director do Porto 
da Palmeira, Edmar Santos, e a Técnica de 
Comunicação, Carla St. Aubyn.

Os Portos de Cabo Verde presidiram a 
AGPAOC no biénio 2017 – 2019, seguindo-se 
a Autoridade Portuária de Gana, que preside 
a Associação no biénio 2020 – 2022.

A Associação de Gestão dos Portos da 
África Ocidental e Central – AGPAOC, criada 
em 1972, é uma organização económica 
intergovernamental sub-regional, composta 
por vinte e dois portos membros efectivos 
e nove membros associados, incluindo 
os países sem litoral e as organizações 
marítimas, todos localizados ao longo da 
costa Oeste do Continente Africano, que se 
estende desde a Mauritânia até Angola.

PCA DA ENAPOR MODEROU 
SESSÃO NA 42ª REUNIÃO DO 
CONSELHO DA AGPAOC

No âmbito da participação de uma 
delegação da Enapor na 42ª Reunião do 
Conselho da AGPAOC, o PCA, Eng. Ireneu 
Camacho, moderou à margem do Conselho 
Sessão II na 17ª Conferência da Mesa 
Redonda dos Diretores Gerais da AGPAOC 
sob o tema “Envolvimento dos Armadores 
e Organizações Marítimas na redução da 
Emissão de Carbono e as opções propostas 
para este fim”.

Sob a presidência da mesa redonda do Mr. 
Seraphin Bahlat - Diretor Geral Porto de 
Pointe-Noire – Congo, fizeram parte do 
painel Luis Fernando de Oliveira Mazzitelli, 
Diretor Geral Sharaf Shipping Agency 
em Angola, Márcia Carvalho da Seatrade 
shipping e por fim, o Capitão Sunday 
Umoren, Secretário Geral do Memorando de 
Entendimento sobre o Controle do Estado do 
Porto para Oeste e Centro Região Africana 
(MoU de Abuja). 

O PCA da Enapor enalteceu a importância 
do tema no sentido de ser necessário 
reunir os esforços globais para mitigar 
os efeitos das mudanças climáticas, 
alertando que os armadores também têm 
uma responsabilidade económica e social 
de contribuir com sua participação para 
minimizar a contribuição do setor marítimo 
para as emissões e seu efeito sobre as 
mudanças climáticas.

Afirmou ainda que no continente africano, 
urge ser analisado a contribuição das 
autoridades marítimas e portuárias para 
as mudanças climáticas e suas prováveis 
consequências. 

Aproveitou a ocasião para apresentar 
também um pouco do que os Portos de 
Cabo Verde têm feito nesse sentido e para 
o futuro em termos de eficiência energética, 
sustentabilidade, e avançou ainda que está 
em curso dois instrumentos estratégicos 
para os Portos de Cabo Verde: o Plano 
de Gestão Ambiental e Social nos Portos 
de Cabo Verde e o Plano Estratégico de 
Desenvolvimento da Economia Azul nos 
Portos de Cabo Verde.

ECONOMIA MARÍTIMA 

APLOP  ASSINA
PROTOCOLO

COM A  AGPAOC

A Associação dos Portos de 
Língua Oficial Portuguesa – 
APLOP, representando pelo 
seu presidente e PCA da 
ENAPOR - Portos de Cabo 

Verde, Ireneu Camacho, e a Associação 
de Gestão dos Portos da África Ocidental 
e Central – AGPAOC, representando pelo 
seu secretário-geral, Jean Marie Koffi, no 
âmbito da participação na 42ª Reunião 
Anual do Conselho da AGPAOC em 
Luanda, Angola, assinaram um protocolo 
para o intercâmbio de conhecimentos no 
domínio da atividade portuária. 

O Protocolo visa estabelecer os princípios 
orientadores para o intercâmbio 
de conhecimentos e experiências 
profissionais no domínio da atividade 
portuária entre as duas associações.

Está na linha do principal objetivo para 
o mandato de Cabo Verde na APLOP 
para o biénio 2021 – 2023 que é dotar 

os colaboradores dos associados de 
conhecimentos sólidos na área portuária e 
dentro de um dos objetivos dos Portos de 
Cabo Verde, que é promover o intercâmbio 
de conhecimentos e experiências 
profissionais no domínio da atividade 
portuária. 

As ações de cooperação compreenderão 
essencialmente: Estudos e projetos no 
âmbito das infraestruturas portuárias e 
suas acessibilidades, Gestão dominial, 
formação profissional, gestão de sistemas 
de informação e promoção comercial.

Estive presente na cerimónia de 
assinatuara do protocolo o PCA do Porto 
de Luanda e Vice-Presidente da APLOP, 
Alberto Bengue.  
No seguimento do acto da assinatura, 
teve lugar uma conferência de imprensa 
conjunta em que se realçou a importância 
do protocolo para a troca de conhecimento 
entre as duas associações.
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AVIAÇÃO

UNITED INVESTE EM
BIOCOMBUSTÍVEIS

A United Airlines Ventures anunciou 
um investimento estratégico na 
NEXT Renewable Fuels (NEXT), 
que está a permitir uma refinaria 
de biocombustível em Port 

Westward, Oregon, com produção prevista 
para 2026.

A NEXT é uma empresa sediada em Houston 
que desenvolve a biorrefinaria que, em 
plena produção, pode produzir até 50.000 
barris por dia de Combustível de Aviação 
Sustentável (SAF), diesel renovável e outros 
combustíveis renováveis. A United pode 
investir até US$ 37,5 milhões no NEXT, 
desde que a empresa cumpra determinadas 
metas.

“No momento, uma das maiores barreiras 
para aumentar a oferta e reduzir os custos 
de combustível sustentável é que não 
temos infraestrutura para transportá-lo com 
eficiência, mas a localização estratégica e 
os ativos da NEXT resolvem esse problema 
e fornecem um modelo para futuras 
instalações. que precisam ser construídos”, 
disse Michael Leskinen, presidente da 
United Airline Ventures. “Acreditamos que 
este investimento não apenas reforçará as 
ambições da NEXT e criará soluções de curto 
prazo para expandir nosso fornecimento 
de SAF, mas também demonstrará nosso 
compromisso em produzir SAF na escala 
necessária para descarbonizar a indústria da 
aviação”.

A biorrefinaria da NEXT oferece vários 
benefícios exclusivos, incluindo acesso a 
um porto de águas profundas, uma doca 
industrial existente e opções de logística 
multimodal, que facilitam o acesso a 
opções de matérias-primas e mercados SAF 
de rápido crescimento na costa oeste. A 
NEXT assegurou um acordo com a BP para 
obter 100 por cento de sua matéria-prima, 
eliminando ainda mais os problemas de 
fornecimento que as instalações menores 

experimentaram historicamente.
A NEXT também recebeu uma permissão 
aérea crucial do estado de Oregon. Assim 
que todas as aprovações e autorizações 
necessárias forem obtidas e a biorrefinaria 
estiver operacional, ela tem potencial para 
ser usada como uma plataforma para escalar 
o SAF e implantar tecnologias futuras 
adicionais.

“A indústria de combustíveis limpos está 
decolando e nosso acesso a matérias-primas, 
distribuição multimodal e os principais 
players da indústria nos posiciona como 
um fornecedor líder de SAF na Costa Oeste”, 
disse Christopher Efird, CEO e presidente da 
NEXT. “O investimento da United na NEXT 
fortalece nossa determinação de ser um dos 
líderes em combustíveis limpos no setor de 
transporte.”

O anúncio marca o quinto investimento em 
tecnologia relacionada ao SAF da United e 
seu primeiro investimento diretamente em 
uma biorrefinaria. A United é líder do setor na 
defesa de combustível de aviação alternativo 
há anos – incluindo o investimento em mais 
produção de SAF do que qualquer outra 
companhia aérea do mundo e o primeiro voo 

de passageiros do mundo usando 100% SAF 
em um motor.

A United também lançou o programa 
Eco-Skies Alliance, que entre seus 30 
participantes corporativos, comprou 
coletivamente mais de 7 milhões de galões 
de combustível de aviação sustentável.

Lançado em 2021, o UAV é o primeiro 
fundo de empreendimentos focado 
em sustentabilidade que visa startups, 
tecnologias futuras e conceitos que 
complementarão a meta da United de 
emissões líquidas zero até 2050 – sem 
depender de compensações de carbono 
tradicionais, como compensações 
voluntárias ou plantando árvores. 

Até o momento, o portfólio da UAV inclui 
produtores de SAF e outras empresas que 
avançam tecnologias, incluindo utilização 
de carbono, motores elétricos a hidrogênio, 
aeronaves regionais elétricas e táxis aéreos.

Cavok
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CURSO  DE  NAVEGAÇÃO
AÉREA

Com o objetivo de “aumentar a 
competitividade” no sector da 
aviação, o Centro de Educação 
Contínua da UPM criou o Curso de 
Navegação Aérea de Macau, o qual 

será lecionado em inglês e terá um total de 
36 horas.

O Centro de Educação Contínua da 
Universidade Politécnica de Macau (UPM) 
lançou o Curso de Navegação Aérea de 
Macau, reconhecido pela Autoridade de 
Aviação Civil da RAEM. A criação do curso 
surge “para que mais pessoas interessadas 
em ingressar na profissão na indústria da 
aviação civil de Macau possam aumentar 
a sua competitividade, bem como no 
intuito de elevar o nível profissional do 
respetivo sector em Macau e aprofundar os 
conhecimentos sobre a gestão e requisitos 
da Navegação Aérea”.
Segundo a instituição de ensino superior, 
o programa do curso inclui conhecimentos 

básicos em aeronáutica e sobre os requisitos 
da navegação aérea, bem como dos vários 
regulamentos relevantes.

“Os formandos poderão conhecer de perto 
os procedimentos e os processos adotados 
pela Autoridade de Aviação Civil e pelos 
profissionais, fabricantes, administradores 
de transporte aéreo e entidades de 
manutenção para assegurar o cumprimento 
das respetivas Normas de Navegação Aérea”, 
pode ler-se no comunicado distribuído pela 
entidade.

Além disso, os alunos podem ainda conhecer 
as normas e os padrões internacionais da 
Organização Internacional da Aviação Civil, 
da Agência Europeia para a Segurança da 
Aviação e da Administração Federal de 
Aviação dos EUA.

O Curso de Navegação Aérea de Macau terá 
a duração de 36 horas e será lecionado em 

língua inglesa. As aulas decorrerão entre 
os dias 28 de novembro e 2 de dezembro. 
Para este primeiro curso as inscrições já se 
encontram encerradas.

Os certificados do curso serão emitidos 
pelo Centro de Educação Contínua da UPM 
aos formandos que tenham uma taxa de 
presença superior a 90% do total das aulas e 
aproveitamento na avaliação.

Universidade 
Politécnica De 

Macau Abre Curso 
De Navegação 

Aérea

NEWSAVIA

XXIII ANIVERSÁRIO DA 
DECISÃO DE YAMOUSSOUKRO

A convite da Comissão Africana da 
Aviação Civil (CAFAC/AFCAC), o 
Ministro do Turismo e Transportes, 
Carlos Santos e importante 
delegação participaram na sessão 

de comemoração do XXIII Aniversário 
da Decisão de Yamoussoukro (DY) em 
Dakar, Senegal, no dia 14 de novembro 
sob o tema “Aceleração da Liberalização 
do Transporte Aéreo em África para 
melhorar a conectividade e integração do 
Continente”, o que constituiu igualmente o 
fórum de lançamento do Projeto Piloto de 
Implementação do Mercado Único Africano 
do Transporte Aéreo (MUTAA/SAATM-PIP) 
com o grupo de 14 estados signatários 
da DY prontos e dispostos a totalmente o 
implementar, de que Cabo Verde faz parte.

O evento reuniu na capital Senegalesa 
ministros africanos do transporte aéreo, 
altos dirigentes da administração pública 
relacionados com os transportes aéreos, 
presidentes das companhias aéreas, 
Presidentes de Conselhos de Administração 
das autoridades aeroportuárias, parceiros e 
todos os interessados no transporte aéreo, 
a nível regional, sub-regional e nacional 
africanos.

À margem do evento e no quadro de 
potencialização do projeto do hub aéreo da 
Ilha do Sal e da estratégia de incremento 
de conectividade entre Cabo Verde, o 
continente africano e outros continentes, o 
Ministro Carlos Santos, fazendo uso do nível 
e reconhecimento do sistema de transporte 
aéreo cabo-verdiano, desenvolveu uma 

densa agenda de importantes encontros 
bilaterais com alguns homólogos africanos 
e altos dirigentes presentes no certame, 
especialmente da Air Sengal e da Turskish 
Airlines.

De lembrar que, a Decisão de Yamoussoukro 
(YD) foi adotada em 1999 e entrou em vigor 
em Julho de 2000 após a sua aprovação 
pelos Chefes de Estado e de Governo 
africanos em Lomé, Togo. 

O principal objetivo dos líderes da União 
Africana era e é melhorar a conectividade 
e integração do continente através da 
liberalização dos serviços de transporte 
aéreo regular e não regular em África, 
removendo todas as restrições aos direitos 
de tráfego, capacidade e frequência entre 
pares de cidades para todas as companhias 
aéreas africanas.
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BESTYFLY 
JÁ TRANSPORTOU 
CERCA DE 200 MIL 
PASSAGEIROS EM 2022 

A companhia área BestyFly já 
transportou até então cerca de 
200 mil passageiros nas ligações 
interilhas em Cabo Verde, segundo 
disse o ministro do Turismo e 

Transportes, Carlos Santos, falando numa 
fase de acalmia.
Carlos Santos avançou esta informação à 
imprensa momentos depois de ser ouvido 
pela Comissão Especializada do Parlamento 
em Economia, Ambiente e Ordenamento 
do Território, a propósito da aprovação do 
OE’2023.

“O sector dos transportes vai continuar 
nesta fase de acalmia, digamos assim. Nós 
tivemos uma pandemia que deitou por terra 
tudo aquilo que estava bem, nós a partir 
de, praticamente, Maio de 2021 estamos a 

reconfigurar, a recompor o sector”, disse.
Quando falou em recompor, Carlos Santos 
justificou que se está a fazer quase tudo 
de novo, com uma companhia nova, que 
não tinha o hábito de fazer transportes 
regulares, que está a ser preparada, que foi 
trabalhando na construção das rotas para 
garantir a mobilidade dos cabo-verdianos.

“Hoje, em 2022, decorridos dez meses, já 
transportamos cerca de 200 mil passageiros, 
muito mais do que os 70 mil que foram 
transportados em 2021, mas muito longe 
ainda daquilo que é o score que nós tivemos 
em 2019, que foram cerca de 400 mil 
passageiros”, detalhou.

Neste momento, disse, há três ATRs a 
funcionar para, até durante o período do 

Natal e do final do ano, haver oferta sem 
nenhum sobressalto.

“Vamos continuar a trabalhar na legislação 
para garantir os mínimos de obrigação de 
serviço público, designadamente a nível 
de horários, frequências e esperamos que, 
brevemente possam trazer os Twin Otters, 
como já tinha sido falado pela companhia 
para podermos garantir nas operações e nas 
rotas mais deficitárias, frequências mínimas 
e facilitar a mobilidade dos cabo-verdianos”.
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OMT NA  COP27: 
UNINDO O TURISMO EM TORNO DE PLANOS 

DE AÇÃO CLIMÁTICA TANGÍVEIS 

Egipto 6 a 18 Novembro

De 6 a 18 de novembro, 
chefes de Estado, ministros e 
negociadores, juntamente com 
ativistas climáticos, prefeitos, 
representantes da sociedade 

civil e CEOs se reuniram na cidade costeira 
egípcia de Sharm el-Sheikh para o maior 
encontro anual sobre ação climática.

A 27ª Conferência das Partes da Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas – COP27 – baseia-se nos 
resultados da COP26 para fornecer ações em 
uma série de questões críticas para enfrentar 
a emergência climática – desde a redução 
urgente das emissões de gases de efeito 
estufa, construção de resiliência e adaptar-
se aos impactos inevitáveis das mudanças 
climáticas, cumprir os compromissos de 
financiamento da ação climática nos países 
em desenvolvimento.

Diante de uma crescente crise de energia, 
concentrações recordes de gases de efeito 
estufa e aumento de eventos climáticos 
extremos, a COP27 busca uma solidariedade 
renovada entre os países, para cumprir o 
marco do Acordo de Paris, para as pessoas 
e o planeta.

O setor do turismo definiu seus planos para 
alcançar suas ambições de ação climática. 
Na COP27, a OMT reuniu as principais partes 
interessadas do setor para compartilhar 

ideias práticas sobre como acelerar a 
mudança para uma maior sustentabilidade 
e alcançar o Net-Zero.
Desde o lançamento da Declaração 
de Glasgow sobre Ação Climática no 
Turismo na COP26, mais de 700 empresas, 
destinos, grupos da sociedade civil e até 
países se inscreveram, comprometendo-
se a descarbonizar, regenerar e medir para 
reduzir pela metade suas emissões de 
carbono até 2030 e atingir o Net- Zero até 
2050, o mais tardar.

A diretora executiva da OMT,  Zoritsa Urosevic, 
disse: “Um ano após seu lançamento, 
estamos orgulhosos de ver como a 
Declaração de Glasgow inspirou nosso 
setor a agir. Desbloquear o financiamento 
e desenvolver estruturas de medição será 
fundamental para ampliar nosso apoio e 
continuar acelerando a ação climática para 
resiliência.”

Desbloquear o 
financiamento e 

desenvolver estruturas 
de medição será 

fundamental para 
ampliar nosso apoio e 
continuar acelerando 
a ação climática para 

resiliência 
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Ovais Sarmad, Secretário Executivo Adjunto 
da UNFCCC, acrescentou: “A Declaração 
fornece uma estrutura para todas as partes 
interessadas no turismo aumentarem suas 
ambições climáticas. Integrar ainda mais o 
turismo nas Contribuições Nacionalmente 
Determinadas será fundamental para 
mobilizar o apoio necessário para ampliar 
os esforços.”

“Um futuro líquido zero para o turismo 
depende em grande parte do oceano e da 
regeneração de destinos, principalmente 
destinos costeiros. Temos que transformar 
o turismo num setor que responda à 
emergência climática”, disse Peter Thomson, 
enviado especial do secretário-geral da ONU 
para o oceano.

Compromisso de todo o setor

Os participantes representaram as diferentes 
dimensões do turismo, tanto a nível nacional 
como subnacional. Instituições financeiras 
e da ONU, em particular o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD), o Grupo do Banco Mundial e o CAF 
(Banco de Desenvolvimento da América 
Latina) expressaram sua disposição de apoiar 
os destinos turísticos em sua transformação 
para modelos de turismo mais sustentáveis, 
resilientes e de baixo carbono.

No dia 10 de novembro, o side event incidiu 
sobre as vias de medição e descarbonização. 
Os Secretários de Estado de Turismo e 
Meio Ambiente de Guanajuato, México, 
compartilharam sobre suas abordagens 
colaborativas únicas; o Ministro do Turismo 
das Canárias apresentou o seu plano de 
ação climática – um dos primeiros a nível do 
destino; A Iberostar divulgou seu roteiro de 
descarbonização; a Sustainable Hospitality 
Alliance refletiu sobre as melhorias da 
Hotel Carbon Measurement Initiative; 
e a Intrepid Travel apresentam o papel 
multiplicador que as operadoras de turismo 
podem ter ao apoiar empresas menores na 
descarbonização.

“O setor do turismo exige um reset. 
Uma transição para modelos de turismo 
sustentável requer um esforço coletivo, que 
o PNUD está pronto e disposto a apoiar”, 
disse o secretário-geral adjunto e diretor 

Ovais Sarmad, Secretário Executivo Adjunto da UNFCCC

regional do PNUD para os Estados Árabes, 
Dr. Khalida Bouzar.

Financiando a transição verde

No dia 11, o evento focou na regeneração e 
finanças. O Ministro do Turismo das Maldivas 
e representantes do Ministério do Turismo 
das Bahamas reiteraram o papel do turismo 
na proteção de ecossistemas frágeis. Ao 
mesmo tempo, foram destacados os desafios 
enfrentados pelos Ministérios do Turismo 
para desempenhar um papel ativo nas 
negociações climáticas em nível nacional, 
assim como a necessidade de aprimorar a 
educação das comunidades e visitantes. 

A Fundação para Educação Ambiental 
também destacou a importância de integrar 
os caminhos da Declaração de Glasgow 
como critérios em sistemas de certificação 
como o Green Key. NOAH Regen apresentou 
uma abordagem inovadora para proteger e 
regenerar os ecossistemas de carbono azul 
por meio de finanças combinadas. O Banco 
Latino-Americano de Desenvolvimento 
(CAF) expressou seu apoio à ação climática 
no turismo.

“Alcançar Net Zero até 2050 continua 
ambicioso para o turismo e mais 
financiamento é necessário. Investir 
na ação climática no turismo é investir 
num desenvolvimento verde resiliente e 
inclusivo”, disse Mari Pangestu, Diretora 
Executiva, Política de Desenvolvimento e 
Parcerias, Grupo do Banco Mundial

Comité de Turismo e Sustentabilidade

Também em Sharm El-Sheikh, a OMT 
convocou seu Comité de Turismo e 

Sustentabilidade, presidido pelo Ministério 
do Turismo da Croácia, pela primeira vez no 
âmbito de uma COP da UNFCCC. Isso permitiu 
que os Estados Membros discutissem os 
materiais de orientação disponíveis, como 
o Relatório de Linha de Base sobre Ação 
Climática no Turismo e o Resumo Técnico 
sobre Medição das Emissões de GEE do 
Turismo, bem como oportunidades de 
colaboração no âmbito do Programa de 
Turismo Sustentável One Planet, onde a 
OMT trabalha estreitamente com o PNUMA 
e os governos da França e da Espanha como 
co-líderes.

Declaração de Glasgow dá as boas-
vindas a mais signatários

Os últimos signatários da Declaração de 
Glasgow incluem o Ministério do Turismo 
da Indonésia, a Autoridade de Turismo de 
Mónaco e a Secretaria de Estado do Turismo 
de Honduras. Autoridades Nacionais de 
Turismo do Panamá, Kiribati, Micronésia, 
Portugal também estão entre nossos 
signatários. Também estão comprometidos 
com a Declaração grandes atores do setor, 
como Accor, Iberostar, Booking.com, Expedia, 
The Travel Corporation, além do Radisson 
Hotel Group, que reúne operadoras de 
turismo e empresas de hospedagem de 130 
países. O PNUMA pediu às partes interessadas 
que continuem a aderir à Declaração de 
Glasgow sobre Ação Climática no Turismo, 
implementada no âmbito do Programa de 
Turismo Sustentável One Planet.

OMT
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