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44,6 milhões 
de contos é o valor do 

Orçamento do Estado para 2008

O Orçamento de Estado para o próximo 
ano ascende a 44,6 milhões de contos, dos 
quais 27 milhões representam despesas de 
funcionamento e 17,5 milhões de contos 
despesas de investimento. O diploma vai ser 
discutido na próxima semana na Assembleia 
Nacional e será o primeiro OE da era pós-
graduação de Cabo Verde como país de 
rendimento médio. 

O Orçamento do Estado para 2008 é o 
principal ponto da plenária de Novembro 
da Assembleia Nacional que começa na 
segunda-feira. O OE prevê um crescimento 
entre os 7 e 8%, devendo a infl ação situar-
se entre 2 e 3%, um défice público de 
2,8%, o que atesta, segundo responsáveis 
do Ministério das Finanças, o esforço 
continuado de rigor e contenção das despesas 
públicas, conforme o acordado com o Fundo 
Monetário Internacional, no âmbito do 
memorando PSI.  

Nesta linha, conforme explicações da 
ministra das Finanças, Cristina Duarte, o 
executivo vai prosseguir com a sua política de 
contenção de gastos, de modo a permitir uma 
maior fonte de recursos ao sector privado. 
Trata-se de uma meta, acrescenta, que deve 
mobilizar todos os segmentos da máquina 
estatal, passando também pelos cidadãos, de 
um modo geral. 

O OE prevê um aumento do fi nanciamento 

interno na ordem dos 13% comparativamente 
a 2007. Segundo Cristina Duarte, esse 
aumento rondará, no próximo ano, os 29%.
O programa de investimentos públicos 
vai contar com financiamento interno 
conseguido, principalmente, através do 
Tesouro e da Ajuda Orçamental. Os restantes 
70% são fi nanciados por recursos externos 
(empréstimos e donativos).

Cristina Duarte salienta também que 
o OE para 2008 prevê uma melhoria do 
poder de compra dos cabo-verdianos, que 
será alcançada “pela combinação de uma 
reposição parcial do poder de compra 
com uma redução da carga fi scal para as 
famílias”. Este foi, aliás, um dos argumentos 
utilizados pelo Palácio da Várzea na última 
reunião do Conselho de Concertação Social, 
que estipulou para o próximo ano um 
aumento salarial de 2,5%, tendo os sindicatos 
e o patronato reclamado da excessiva carga 
fi scal a que os cidadãos e empresas estão 
sujeitos. 

O governo prevê ainda um crescimento 
do Produto Interno Bruto (PIB) em 2008 
entre os 7 e 8% e uma infl ação entre os 2 e 
os 3%. 

Ao todo, o OE para o próximo ano 
ascende a 44,6 milhões de contos, dos 
quais 27 milhões representam despesas de 
funcionamento e 17,5 milhões de contos 

despesas de investimento. A proposta 
do OE para o ano económico de 2008 
permitirá a produção, pela primeira vez, de 
um saldo corrente primário positivo (6,4 
milhões de contos). Tirando o Ministério 
das Finanças e Administração Pública, as 
principais fatias do bolo orçamental vão para 
a Educação e a Saúde, com 22,5% e 8,1%, 
respectivamente. 

A pensar na plenária da segunda-feira, 
nos últimos dias Cristina Duarte encontrou-
se com os representantes dos partidos 
políticos com assento parlamentar a quem 
apresentou os objectivos do OE para 2008, 
nomeadamente Rui Semedo (PAICV), Jorge 
Santos (MpD) e Lídio Silva (UCID). 

Para o MpD, a proposta ora apresentada 
continua longe do orçamento que o país 
precisa, verdadeiramente; e para a UCID, 
o diploma apresenta aspectos positivos, 
deixando no entanto para a altura devida 
a apresentação das sugestões para a sua 
melhoria que ela, a UCID, tem na manga. 
O PAICV, partido que suporta politicamente 
o governo, congratula-se com as metas 
apresentadas. 

De referir que o OE de 2008 será o primeiro 
de Cabo Verde como país de rendimento 
médio, garantida que está a sua saída do grupo 
dos menos avançados, a partir de Janeiro, 
conforme decisão das Nações Unidas. 

 pós-graduado 
OE para um Cabo Verde

Cabo Verde, eleito para integrar a lista dos 
Países de Desenvolvimento Médio (PDM) 
já em Janeiro de 2008, está a preparar uma 
nova estratégia para conseguir fi nanciamentos 
internacionais, uma vez que deixa de estar 
qualifi cado para qualquer tipo de ajuda.

“É preciso traçar uma estratégia diferente 
da que está a ser praticada, e mais sustentável, 
para que o país possa pagar a sua dívida no 
futuro”, defendeu, citado pela Inforpress, 
o director da Internacional DEBT RELIEF, 
Matthew Martin, na abertura do seminário 
sobre “A sustentabilidade da dívida pública 
de Cabo Verde, no âmbito da graduação 
para PDM”. 

O director da Internacional DEBT RELIEF, 
uma ONG que trabalha para reduzir a dívida 
dos países em desenvolvimento sustenta que 
se Cabo Verde quiser manter “o máximo dos 
fundos concessionais e baratos” para fi nanciar 
o seu desenvolvimento terá que buscar e 
mobilizar novas fontes de fi nanciamento. 

Para aquele responsável, “possíveis 
fontes potenciais devem ser procuradas, 
nomeadamente os vários governos que 
podem ser convencidos a financiar Cabo 
Verde por causa do seu êxito”. 

Também “existem financiamentos 
dos mercados internacionais, os créditos 
comerciais que podem ser lançados para 

fi nanciar o desenvolvimento dos países em 
fase de transição”, salientou Matthew Martin. 
Com a graduação de Cabo Verde, explicou,  
“o financiamento seria mais difícil se se 
continuasse a pensar em seguir os mesmos 
métodos”. Por isso aconselha a que se vá 
“abrindo gradualmente, com prudência, a 
outros tipos de fi nanciamento”, para que o pais 
possa manter o ritmo de desenvolvimento”. Para 
uma “transição suave”, Matthew Martin aponta 
uma outra solução, que ele considera importante 
para assegurar o investimento estrangeiro no 
país, a revisão do sistema de isenção fi scal em 
Cabo Verde. 

Outra medida que Martin considera 

importante é a contribuição do fi nanciamento 
interno e que tem a ver com a dinamização da 
Bolsa de Valores, que pode contribuir para a 
mobilização de mais recursos da diáspora cabo-
verdiana e dos investidores estrangeiros. 

A manutenção da modalidade de ajuda 
orçamental pode, também, constituir uma 
vantagem durante a fase de transição, porque, de 
acordo com Martin, “dá mais fl exibilidade ao 
Governo para fazer as despesas nos sectores 
prioritários”. 

O seminário promovido pelo Ministério 
das Finanças e da Administração Pública e a 
Direcção-Geral do Tesouro decorre de 19 a 30 
de Novembro, na Praia.

Cabo Verde prepara nova estratégia para obtenção 
de  nanciamento como PDM

E AINDA
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O GPRS vai estar disponível, em 
breve, nos telemóveis cabo-verdianos. 
Esta é a garantia de David Gomes, 
pres idente da ANAC (Agência 
Nacional de Comunicações). Ambas as 
operadoras (a CV Móvel e a T+, quando 
entrar em funcionamento) já anunciaram 
que vão introduzir essa tecnologia. 

Com o GPRS, os cabo-verdianos 
poderão não só “teclar” para mandar 
SMS’s (mensagens escritas), mas 
também enviar MMS, ou seja, som 
e imagens, via telemóvel. Também 
será possível navegar na Internet via 
telemóvel, mas segundo Gomes, para 

isso é necessária uma autorização 
específica da ANAC, que ainda 
não foi solicitada por nenhuma das 
operadoras. 

Quanto aos telemóveis de terceira 
geração, os cabo-verdianos ainda vão 
ter que esperar. David Gomes ainda 
não quer arriscar nenhuma data num 
futuro próximo para essa tecnologia ser 
introduzida em Cabo Verde. Vai avisando 
que é um processo complexo, pois tem 
que ter a aprovação não só da ANAC 
mas também do próprio governo. 

O GPRS (General Packet Radio 
Service - Pacote Geral de Serviço 

Rádio) é uma tecnologia que aumenta 
as taxas de transferência de dados 
nas redes GSM existentes. Permite 
o transporte de dados por pacotes, 
oferecendo, por isso, uma taxa de 
transferência de dados muito mais 
elevada que as taxas de transferência 
das tecnologias anteriores. Uma das 
vantagens do GPRS é a o acesso à 
Internet móvel em alta velocidade e 
a um custo razoável, pois a cobrança 
é feita pela quantidade de pacotes de 
dados transmitidos e não pelo tempo 
de conexão à rede.       

       Catarina Abreu 

 Telemóveis cabo-verdianos 

com GPRSGPRSPreço do gasóleo diminui 
para os 85 escudos o litro

A Agência de Regulação Económica 
decidiu baixar o preço do gasóleo, 
devido à diminuição do custo daquele 
combust íve l  nos ú l t imos lo tes 
importados, que vão entrar agora na 
linha consumo.  

Assim, o Conselho de Administração 
da  ARE estipulou que o preço especial 
do gasóleo para a produção de energia 
eléctrica possa a custar a partir de 
agora 85 escudos e 37 centavos. Este 
novo valor entrou em vigor desde a 
meia-noite de hoje, 23.

A  XP - Grupo Comercial de Investimentos, iniciará a sua actividade comercial em Cabo Verde 
até fi nal do ano e vai aproveitar a 11ª Feira Internacional de Cabo Verde, que decorre em São Vicente 
de 21 a 25 deste mês, para estabelecer contacto com o público. Para o efeito, encontram-se em São 
Vicente os seus parceiros internacionais PDELTA e Francisco Bettencourt.

A XP - Grupo pretende ainda oferecer soluções ao mercado a nível da merchandising e 
publicidade em parceria com a empresa Francisco Bettencourt. Trata-se de uma empresa vocacionada 
para o comércio internacional, sendo uma das suas áreas de actuação o mercado publicitário e de 
merchandising. A empresa esteve envolvida em grandes projectos internacionais, sendo o Euro 
2004 e o America´s Cup Valência 07 os mais visíveis.

XP - Grupo Comercial de Investimentos  
apresentado no Mindelo

O número 25 da Avenida Amílcar Cabral, no 
Plateau, reabriu as suas portas para oferecer ao público 
uma novíssima loja de mobiliário e de decoração, que 
traz aos lares cabo-verdianos soluções e ideias para 
ambientes modernos e agradáveis. Única do género no 
país, pela sua dimensão e produtos que disponibiliza, a 
Anjos Mundilar abriu no passado dia 15 de Novembro 
para responder aos gostos da classe média/alta da 
capital. 

Móveis, peças decorativas, têxteis-lar, louças e 
electrodomésticos, pode-se encontrar de tudo um 
pouco nesta nova aposta da família Anjos - mais 
especifi camente de Mário Anjos, fi lho de José Manuel 
dos Anjos - empresa já com nome no mercado. Seguem 
as últimas tendências da moda, que chegam do Brasil, 
Espanha e Portugal, e são também representantes 
nacionais da marca alemã de electrodomésticos 
Boman. 

O edifício e as montras também não deixam 
ninguém indiferente. Antigamente albergava uma 

residencial e a centenária loja Serbam, que depois de 
fechar votou o imponente edifício ao esquecimento. 
A nova loja veio não só fazer jus à sua antecessora, a 
Casa Serbam, então a mais importante no Comércio 
da Praia -, mas também dar um impulso da nova era 
à casa, colocando-a nas bocas do mundo ou seja, nas 
preferências de quem compra. 

O Cifrão foi falar com a gerente, Ineida Santos, 
que não soube especificar o investimento feito na 
remodelação, mas confessou que foi uma aposta ganha 
pois não estava à espera de um receptividade tão positiva 
por parte do público praiense. “Tem superado as 
nossas expectativas, e estamos optimistas quanto ao 
mês de Dezembro, quando as pessoas gostam sempre 
de dar um toque especial na casa”, afi rmou.

Aquela responsável diz que os produtos que 
comercializam são “para todos os gostos e todos 
bolsos” mas nota-se que esta nova loja está claramente 
virada para a classe média e alta cabo-verdiana.

Catarina Abreu 

tome Nota

Edifício recuperado do Plateau 
é loja para ambientes modernos

 DDS-Mobiliário e Decorações, Lda

A DDS-Mobiliário e Decorações, Lda, é uma recém-criada empresa industrial 
cabo-verdiana. Em fase de construção no Parque Industrial do Lazareto no Mindelo, 
onde já avultam as suas modernas instalações dedica-se à transformação da madeira 
para os diversos segmentos do mercado. Da Construção Civil ao mobiliário, fabrica 
Cozinhas, Roupeiros, Portas, Janelas, Pavimentos; fabrica equipamentos para 
Espaços Comerciais - de acordo com os projectos de arquitectura e decoração; 
para Espaços Domésticos - Mobiliário de Quartos, Salas, Cozinhas, etc... A 
empresa está presente na Feira Internacional de Cabo Verde, que decorre até 25 
de Novembro no Mindelo.



23 DE NOVEMBRO DE 2007  5ECONOMIA

FINANÇAS

 

TAXAS DE CÂMBIO DO DIA 21-11-2007
País Moeda Unid. Compra Venda

CANADA CAD 1 75,843 75,984
SUÍCA CHF 100 6.713,809   6.726,585
DINAMARCA DKK 100 1.478,246 1.480,935
EUROPA EUR 1 110,265 110,265
INGLATERRA GBP 1 153,603 153,906
JAPAO JPY 100 67,646 67,773
NORUEGA NOK 100 1.377,829 1.380,519
SUECIA SEK 100 1.186,478 1.189,335
ESTADOS UNIDOS AMERICA USD 1 74,478 75,680
SENEGAL XOF 100 16,810 16,810
AFRICA DO SUL ZAR 1 10,964 11,166

BANCO DE CABO VERDE
     (www.bcv.cv)

TAXAS DE JURO
Data Tipo Taxa (%)

31-05-1999
26-02-2005
05-09-2003

Ofi ciais
Redesconto
Cedência de Liquidez
Absorção de Liquidez

8.5
7.5
1.0

20-11-2007 Mercado Monetário Interbancário 6,00
21-11-2007 Taxa Base Anual 3,46

Títulos da Dívida Pública
21-11-2007 Bilhetes de Tesouro - 182 dias 3,53
23-10-2007 Obrigações de Tesouro - 6 anos 5,49

MERCADO DE INTERVENÇÃO
Data Emissão Tipo Prazo (Dias) Taxa Montante

2007-11-02 TIM 182 4,500   200.000.000,00
2007-10-25 TIM 182 4,500   300.000.000,00
2007-10-18 TIM 182 4,500 600.000.000,00
2007-11-12 TRM 14 4,000 500.000.000,00

As acções da Enacol são o produto cotado na Bolsa 
de Valores de Cabo Verde que mais valorizou nos úl-
timos sete meses. As causas são desconhecidas, sendo 
porém certo que essa valorização já vai em mais de 
20 por cento. De 4. 400 escudos, cada uma das acções 
daquela petrolífera está agora cotada em mais de 5 
mil escudos. 

Em Abril passado, quando o lote das 285.088 ac-
ções que o Estado detinha na Enacol foi alienado, cada 
título dessa petrolífera valia 4.400 escudos. Volvidos 
sete meses, está a ser vendida por 5.350 escudos, o que 
representa uma valorização de quase 22 por cento. Ou 
seja, quem comprou as acções da Enacol fez um “ex-
celente negócio”, já que em Cabo Verde nenhum outro 
produto fi nanceiro apresenta este nível de rentabilidade. 
Basta recordar que as poupanças a prazo nos bancos 
comerciais estão abaixo dos cinco por cento. 

O presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, 
Veríssimo Pinto, confessou ao CIFRÃO não saber 
explicar as causas de tamanha procura pelos títulos 
da Enacol. Será o preço do crude nos mercados 
internacionais, cuja cotação está à beira de atingir 
o máximo de 100 dólares o barril? Serão as pers-
pectivas que se colocam actualmente à expansão 
da economia cabo-verdiana e que reserva um lugar 
estratégico para o sector dos combustíveis? 

Acções da Enacol
com “expressiva” valorização 

Estas são dúvidas que Veríssimo Pinto se coloca a 
si próprio. Duma coisa tem ele a certeza: “O volume 
das acções da Enacol transaccionado até terça-
feira, 20, ascendia aos 276 mil contos, totalizando 
59.226 acções”. 

Tirando a Enacol, o segundo título mais transaccio-
nado pela BVC, é o do Banco Comercial do Atlântico, 
cotado neste momento em 3.000 escudos. 

Em Abril passado o processo de privatização da 
Enacol foi dado por concluído, passando a Petrogal 
e a Sonangol a deter, juntas, 65% do capital social da 
petrolífera cabo-verdiana, o Estado de Cabo Verde 
(2,1%, com golden share), trabalhadores (2,5%) e 
outros accionistas (30,4%). Poucas semanas depois, a 

empresa distribuiu dividendos no valor de 172$86 por 
acção, relativos ao exercício de 2006. Desde então, 
os subcritores de títulos da Enacol têm vindo sempre 
a somar. 

Com efeito, as acções da Enacol atingiram na 
terça-feira a maior valorização de sempre desde que 
passaram a ser cotadas na Bolsa, em Maio 2007, 
passando de 4.400,00 para 5.350,00, sendo também o 
título mais transaccionado na BVC em termos de fre-
quência, conforme Veríssimo Pinto. “Considerando 
que o preço de venda das acções foi de 4.400$ e que 
a cotação actual é de 5.350$, isso representa uma 
valorização de 22%, sem considerar os dividendos 
distribuídos”, explica aquele gestor.

22 % é a valorização
dos títulos da Enacol em sete meses
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MUNDO EMPRESARIAL

O ministro das Infraestruturas, 
Transportes e Mar está convenci-
do de que Cabo Verde poderá ser 
aceite como membro formal da Or-
ganização Mundial do Comércio 
ainda no mês de Dezembro. Ma-
nuel Inocêncio Sousa, que avançou 
este dado na abertura ofi cial da 
11ª edição da FIC, sustentou a sua 
opinião nos impulsos incutidos nos 
últimos meses ao processo de ade-
são de Cabo Verde à OMC e que 
apontam, na sua análise, para esse 
desenlace até o fi nal do ano.

Caso essa previsão venha a 
acontecer, Inocêncio Sousa ante-
vê um aumento exponencial do 
prestígio internacional de Cabo 
Verde, sobretudo se for levado em 
conta o impacto provocado pelo 
acordo de princípio para a parceria 
especial entre o arquipélago e a 
União Europeia, anunciado esta 
semana. Aliás, Inocêncio Sousa 
incidiu parte do seu discurso sobre 
a parceria especial, pois, como 
disse, Cabo Verde ainda continua a 
degustar a euforia resultante dessa 
decisão histórica tomada no dia 19 
de Novembro pelo Conselho da 
União Europeia. “Nesta fase de 
desenvolvimento do processo, 
não é fácil transmitir aos cabo-
verdianos o alcance deste facto 
histórico para o futuro de Cabo 
Verde”, advertiu o citado gover-
nante, assegurando, contudo, que 
o acordo abre novas e estimulantes 
perspectivas para o aprofunda-
mento das relações económicas e 
comerciais com o espaço europeu. 
“A parceria com a UE aumenta 
extraordinariamente a nossa 
credibilidade e visibilidade e 
vai ser um forte estímulo ao in-
vestimento externo neste país”, 
assegurou Inocêncio Sousa, para 
quem a possibilidade de Cabo Ver-
de tomar parte em outras políticas 
e programas da UE constitui um 
aspecto saliente e digno de realce 
na conformação da parceria.

A parceria especial e a even-
tual entrada de Cabo Verde na 
OMC acontecem nas vésperas da 
graduação do país ao grupo dos 
PDM – países de desenvolvimento 
médio, que acontece no início do 

próximo ano. E, para o citado go-
vernante, Cabo Verde encontra-se 
preparado para galgar esse patamar 
e enfrentar esse novo desafi o com 
base nos seguintes argumentos: 
consolidação da gestão macroeco-
nómica, aumento do investimento 
externo, rápido crescimento do 
turismo, a aproximação da taxa 
de crescimento do PIB aos dois 
dígitos... Além disso, Sousa des-
tacou a abertura de novas ligações 
aéreas entre Cabo Verde, Brasil e 
Portugal, paralelamente ao incre-
mento de uma nova linha marítima 
regular com a terra do samba. 

Brasil que consta como um dos 
países representados na décima 
primeira edição da Feira Interna-
cional de Cabo Verde, juntamente 
com Espanha e Portugal. Seguin-
do a tendência de expansão do 
mercado imobiliário, a exposição 
atraiu, este ano, várias empresas 
de construção civil, apesar de 
contemplar ainda expositores de 
outras áreas, nomeadamente das 
telecomunicações, informática, 
literatura técnica, e os sectores 
automobilístico e alimentício. No 
total são 47 empresas portuguesas 
e 39 de Cabo Verde, Brasil e Es-
panha presentes nos pavilhões da 
Lajinha. Aliás, este espaço já não 
consegue dar vazão às pretensões 
da feira. Para Amiro Faria, PCA 
da FIC, a exposição precisa dar o 
salto para a zona industrial do La-
zareto, onde deverá ser construído 
o projecto da zona franca. 

Fazendo um pouco a história 
deste evento, Amiro Faria recor-
dou que a primeira edição acon-
teceu em 1995, nas instalações da 
ex-Vicave, em Chã de Cemitério. 
Por ironia do destino, os organiza-
dores foram “traídos” por “chuva 
inoportuna” que danifi cou alguns 
materiais da feira, que se desen-
rolava, em parte, ao ar livre. Em 
1998, Amiro Faria “descobre” 
os pavilhões da Lajinha e conse-
gue, tempo depois, a posse dos 
mesmos. “Ficou demonstrado 
que as instalações eram muito 
aceitáveis para uma solução 
de curto prazo, até à conclusão 
do complexo do Lazareto, cujo 

projecto arquitectónico já se 
encontrava pronto nessa altu-
ra”, enfatiza o gestor da FIC, que 
recordou ainda a “experiência 
amarga” que a empresa passou 
em 2002 com a realização de 
uma amostra na cidade da Praia. 
As coisas viriam no entanto a 
mudar de fi gura dois anos depois, 
com a disponibilização do hangar 
do extinto aeroporto Francisco 
Mendes para a feira. Um espaço 
com “excelentes condições” mas 
que acarreta “elevados custos de 
manutenção”.

Para Amiro Faria, as instala-
ções da Laginha passaram a ser 
exíguas para as necessidades da 
feira. “Com muito pesar nosso, 
não estão presentes neste cer-
tame expositores habituais e 
dignos, por falta de um espaço 
nobre”, elucida o responsável da 
FIC, que voltou a apelar para a 
construção urgente do complexo 
do Lazareto.

Este apelo encontra eco nas 
palavras da edil Isaura Gomes, que 
gostaria de ver a próxima edição da 
feira a ser realizada nessa zona in-
dustrial. Segundo Gomes, Mindelo 
já possui uma cultura empresarial, 
com uma classe mais informada e 
dinâmica, “apesar do período de 
acalmia económica que S. Vicen-
te vem atravessando.” Mesmo 
assim, a autarca pediu aos empre-
sários que continuem a acreditar 
no futuro e nas potencialidades da 
ilha do Porto Grande.

Os preparativos da 11ª feira in-
ternacional custaram, este ano, dez 
mil contos. Paralelamente ao even-
to, decorrem as habituais bolsas de 
contacto entre as empresas. Por 
outro lado, a Câmara de Comércio, 
Indústria e Serviços de Barlavento 
– CCIASB – decidiu promover al-
gumas actividades, nomeadamente 
um seminário sobre o ambiente de 
negócios em Cabo Verde, excur-
são à ilha de Santo Antão, visita 
guiada ao interior de S. Vicente 
e uma gala. Recorde-se que, para 
2008, a FIC prevê a realização das 
feiras de Inovação Industrial e de 
Imobiliária Turística.

 Kim-Zé Brito

Abertura da FIC

Cabo Verde
à porta da OMC

10 mil contos 
é quanto custaram os preparativos da Feira

86 empresas 
estão representadas na FIC
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AltosAltos…

…Baixos…Baixos

PARABÉNSPARABÉNS

O elevado nível de 
fi scalidade existente no 
país levou tanto os sindi-
catos como o patronato a 
darem o alerta na última 
reunião do Conselho de 
Concertação Social. Até 
porque, por mais que se 
diga, são os mais pobres 
quem mais pagam. Por-
que os outros sempre 
conseguem a sua forma 
de ludibriar o fi sco. 

A confirmação, esta 
semana, do acordo de 
parceria entre Cabo Verde 
e Bruxelas é, sem sombra 
de dúvida, o ALTO desta 
quinzena. Com a parce-
ria, Cabo Verde passa 
a ter acesso aos fundos 
europeus, devendo logo 
no princípio (FED 2008 
e 2013) ter acesso a um 
envelope acima dos 30 
milhões de euros. Mas a 
parceria especial e mais 
do que envelopes é a 
infinidade de oportuni-
dades que se abrem a 
Cabo Verde. E cabe aos 
cabo-verdianos aproveitar 
e explorar, no máximo 
tais oportunidades e para 
isso tem de estar à altura 
desses novos desafi os ... 
Para o bem do desenvol-
vimento do seu país. 

A Strela comemorou o seu 
primeiro aniversário na passada 
sexta-feira, 16. A Sociedade 
Cabo-verdiana de Cerveja e 
Refrigerantes - CERIS assina-
lou a data num cocktail, ceri-
mónia presidida pelo ministro 
da Economia, Crescimento 
e Competitividade A ocasião 
serviu para lançar o novo site 
da marca de cerveja  - www.
strela.com - e para o anúncio do 
cartaz do Festival Strela, que se 
realiza nos próximos dias 14 e 
15 de Dezembro.

76 
milhões de contos
é a verba disponibilizada 
pe lo  Banco  Afr icano  de 
Desenvolvimento (BAD) para 
financiar projectos do sector 
privado cabo-verdiano. O 
anúncio foi feito pelo novo 
administrador do BAD para 
Cabo Verde, Frédéric Korsaga, 
após uma audiência com o 
Presidente da República, Pedro 
Pires, que aconteceu na semana 
passada. 

O NÚMER0O NÚMER0
…Em Off…Em Off

O primeiro-minis-
tro, José Maria Neves, 
anunciou esta semana 
a criação do Instituto 
de Apoio às Pequenas 
e Médias Empresas, no 
sentido de desenvolver o 
tecido empresarial cabo-
verdiano. A medida foi 
comunicada depois do 
primeiro de seis dias de 
visitas pelas empresas 
da Praia, que o PM está 
a fazer. 

FRASES  FRASES  
“É preciso traçar uma es-

tratégia diferente da que está a 
ser praticada e mais sustentável 
para que o país possa pagar a 
sua dívida no futuro

Matthew Martin, Director da In-
ternacional DEBT RELIEF, durante o 
seminário sobre “A sustentabilidade da 
dívida pública de Cabo Verde, no âmbito 
da graduação para PDM”

“Cabo Verde tem que con-
vergir a nível macroeconómico 
com a UE, em que os critérios 
de Maastrich - o défi ce público, 
a infl ação e a dívida pública 
global - terão que ser levados 
em conta na governação eco-
nómica”

José Maria Neves, sobre a parceria 
especial com a União Europeia

 CRÓNICA

Ceará,
A viagem que a TACV - Cabo Verde Air Lines 

proporcionou esta semana a um grupo de jornalistas 
de vários órgãos de comunicação social cabo-verdiana 
foi surpreendente em todos os sentidos. Primeiro pela 
originalidade da iniciativa, depois porque se a ideia é expandir 
a companhia com a abertura de novas rotas, pode-se dizer que 
encontrou um Estado e uma população totalmente receptiva. 
É que esta terra iluminada e aquecida o ano inteiro, que 
já revelou poetas capazes de retratar as belezas das suas 
gentes, a cultura e tradição de forma tão realista como José 
de Alencar em Iracema, também mostra-se ávida de novas 
“conquistas”. E argumentos não lhe faltam para convencer 
até os mais cépticos, tendo em conta a diversidade de sons, 
ritmos, gostos e imagens que oferece, aliada à simpatia e 
hospitalidade dos cearenses, reconhecida em todo o Brasil, 
e que fi zeram com que este Estado seja um dos principais 
roteiros turísticos do Brasil.  

Todos esses atributos foram descobertos pelos cabo-
verdianos, mais precisamente pelos comerciantes, há algum 
tempo e hoje aparecem materializados em acordos e protocolos, 
que mais não fazem que juntar o útil ao agradável. São esses 
comerciantes - bons clientes, que em média deixam em cada 
viagem ao Ceará perto de dois mil euros por cabeça, - que os 
serviços, hotéis, restaurantes, centros culturais, querem cativar. 
E a ideia é ir mais além e levar os estudantes e outros estratos da 
sociedade cabo-verdiana ao  Nordeste brasileiro. A ideia é que, 
a par do comércio, os cabo-verdianos conheçam e desfrutem o 
Ceará. E, para isso, estão dispostos a investir alguns milhares 
de reais na divulgação das coisas boas que têm por lá. 

Ana Luisa Lima, gerente comercial do hotel cinco estrelas 
Marina Park, explica que o seu hotel tem vindo a ser visitado 
por consultores cabo-verdianos, mas espera receber outros 
segmentos da sociedade para visitas de trabalho e férias. Para 
isso, o hotel está a criar pacotes especiais, por exemplo, para 
estimular o turismo académico, uma prática desconhecida 
em Cabo Verde. “Pensamos trazer os estudantes que estão 
a terminar o secundário ou qualquer outro curso para 
fazerem férias aqui”. Outro pacote é o turismo de desportos 

"Aqui temos condições para a prática do desporto e 
também para fazer um programa especial e interessante 
para jovens. Também estamos a abrir para clubes 
desportivos que queiram fazer estágio entre nós”. Outro 
ainda visa promover, festas de reveillon. “São idéias que 
ainda estamos a amadurecer e que esperamos concertar 
com os operadores e agencias de viagens cabo-verdianas, 
que deverão visitar o Ceara brevemente”. 

Myrtes Mattos, relações públicas do Beach Park, o maior 
parque aquático da América Latina, faz eco das palavras de Ana 
Luisa e admite que Cabo Verde é um mercado que o destino 
Ceará está a querer trabalhar. Aliás, mostra-se particularmente 
expectante frente à possibilidade de o Beach Park também 
entrar nesse mercado. Nesse aspecto, afi rma, os vôos charters 
e a abertura por parte da TACV de mais linhas para o Cearà 
desempenham um papel fundamental. “Tendo como destino o 
Beach Park ou como destino o Cearà temos belezas naturais 
incríveis. Temos uma estrutura preparada para receber 
e bem os cabo-verdianos. Somos um povo hospitaleiro e 
estamos a apostar nessa viagem”.

Myrtes Mattos reconhece que até agora os cabo-verdianos 
procuram Fortaleza apenas para fazer compras. Mas, mesmo 
que venham apenas para fazer negócios, afi rma, estão a 
trazer dinheiro e o seu capital està a girar. “De todo modo, 
è fundamental que ele conheça, explore e saia daqui 
querendo voltar mais vezes. E vamos fazer tudo para 
que isso aconteça”, garante Mattos, acrescentando que para 
isso, alem do parque aquático, o Beach Park està a investir 
em mais dois hotéis, que se situam dentro do complexo, no 
município de Aquiraz, satélite de Fortaleza. 

Centros Culturais como o Dragão do Mar e ainda o Pirata 
Bar, espaço muito conhecido dos cabo-verdianos que visitam 
Fortaleza, hotéis, serras, sertões, litoral são outros atractivos 
que o Cearà espera que os cabo-verdianos visitem nas suas 
deslocações ao Brasil. Se aliar a tudo isso o turismo religioso, 
Ceara poderá ser considerado, sem margem para erro, um 
verdadeiro palco de espetáculos para os crioulos, que não 
negam a farra.                                                      Constança de Pina

terra iluminada

Museu-da-Cachaca-Maranguape - Ceará
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ENERGIA

As insufi ciências energéticas que a Electra 
enfrenta na capital, de acordo com o presidente 
da sua Comissão Executiva, existem também 
noutros pontos do país e resultam de problemas 
estruturais que a empresa enfrenta, sobretudo, 
em matéria de tesouraria, uma situação que se 
procura resolver com injecção substancial de 
recursos fi nanceiros. “É verdade que os pro-
blemas da capital do país são maiores. Para 
se ter ideia, estamos neste momento a instalar 
uma potência que deveria estar a funcionar em 
2004. Esses novos geradores chegaram com três 
anos de atraso”, assegura Antão Fortes.

E a situação é ainda mais complicada, 
prossegue aquele entrevistado de CIFRÃO, 
porque a rede energética da capital tem mais 
de 20 anos e já devia ter sido substituída. A 
rede de 15 MW, revela, deverá ser substituída 
por uma outra de 20 MW. 

Mas restam ainda problemas inerentes à 
passagem de uma potência para outra, que serão 
sentidos enquanto a rede não for totalmente 
renovada e estendida. Isso signifi ca, admite 
aquele responsável, que os problemas da capi-
tal não vão desaparecer, mesmo com a entrada 
em funcionamento dos dois novos geradores, 
no primeiro trimestre de 2008. “O que temos 
estado a explicar às pessoas é que a Electra é 
uma empresa ferida e com graves problemas 
estruturais, que vão levar o seu tempo a serem 
sanados. Dentro do nosso Plano de Negócios, 
estamos neste momento a aumentar a capacida-
de instalada da capital, com apoio do governo 
e de outros fi nanciadores”.

  Em simultâneo, está em curso o projecto de 
transporte de energia para o interior de Santiago, 
a ser fi nanciado pelo BAD (Banco Africano de 

Desenvolvimento). “Com isso vamos reforçar 
ainda mais a capacidade instalada da capital 
com mais dois grupos geradores de dez me-
gawatts, em 2009. Estamos a tentar antecipar 
para que não venhamos, no futuro, a enfrentar a 
mesma situação de agora. Ainda incluído neste 
pacote, há a renovação da rede de média e baixa 
tensão”, indica o presidente da CE da Electra. 

Sobre este particular, Antão Fortes admite 
que os problemas da rede até agora existentes na 
capital são outra grande dor de cabeça da Electra 
na Praia. “Uma rede que terá de ser reorgani-
zada e renovada”, prognostica. Por outro lado, 
reconhece que a empresa não teve capacidade 
para acompanhar o desenvolvimento da cidade, 
até porque, em termos urbanísticos, é um cresci-
mento  que deixa muito a desejar. “Custa levar 
energia, água e saneamento às zonas pouco ou 
não urbanizadas. Por isso, em alguns casos, 
não se fez a extensão da rede. E, não havendo 
extensão da rede, as pessoas tentaram resolver 
o problema à sua maneira”.

Hoje, afi rma, uma das batalhas da Electra 
é levar a rede a essas localidades e fazer com 
que as pessoas tenham um contrato legal. Em 
simultâneo, a empresa procura dar combate aos 
prevaricadores, ou seja, às pessoas que roubam 
energia, muitas vezes arriscando a própria vida e 
dos seus familiares. O problema, diz Antão For-
tes, é que muitas vezes a Electra efectua cortes 
e as pessoas voltam a ligar os cabos. “Mas aqui 
já é uma questão de ordem pública. Não se pode 
mexer na rede sem qualquer sanção”, avisa. 

COMEÇAR DO ZERO

Instado a apontar a solução para este caso, 

Antão Fortes, presidente da CE da Electra 

Novos geradores co
a operar em Março

Os dois novos geradores de 7,5 megawatts (MW) para a central do Palmarejo, que devem começar a operar 

em Março e Abril de 2008, vão reforçar de forma substancial a produção de electricidade na Praia. Mas não são 

su cientes para as necessidades do principal centro urbano de Cabo Verde. A saída, segundo o presidente da 

Comissão Executiva da Electra, Antão Fortes, passa pela realização de novos e importantes investimenos no sector.  

Antão acredita que a solução da Electra 
será aumentar a sua potência de

15 para 20 MW
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omeçam
o e Abril de 2008

Antão Fortes acredita que uma resposta seja a 
substituição da rede existente e o aumento da 
sua potência de 15 para 20 MW. Mas, mais do 
que isso é preciso restabelecer a autoridade. 
“O problema da Praia deve ser atacado na sua 
essência, isto é, as pessoas não podem continuar 
a mexer na rede da Electra, impunemente. As 
autoridades têm actuado, mas as pessoas abu-
sam. Retiramos os materiais e os clandestinos 
voltam a colocá-los, sobretudo, à noite”.

Apesar disso, os gastos e as perdas represen-
tam uma parcela ínfi ma do orçamento da Electra, 
que canaliza entre 78 e 80 por cento dos seus 
proventos para a compra de combustíveis, peças 

e lubrifi cantes. Quanto a um possível envolvi-
mento dos seus técnicos nessas práticas, Antão 
Fortes confi rma a existência de casos internos 
que, diz, estão a ser tratados pela via legal, in-
clusive alguns já estão nos tribunais. “Há uma 
proposta de lei que penaliza os trabalhadores 
da empresa que forem surpreendidos a preva-
ricar. Essa lei terá o seu efeito, sobretudo em 
termos de responsabilização dos trabalhadores. 
Enquanto isso, os casos detectados seguem os 
seus trâmites legais”. 

Sobre as “empresas” que fornecem ener-
gia na capital, em clara concorrência com a 
Electra, Antão Fortes afi rma que conhece este 

assunto pela Comunicação Social, mas não 
tem conhecimento de situações claras e con-
cretas e nunca recebeu qualquer denúncia das 
delegações locais. Mas, segundo ele, havendo 
essas situações, trata-se de preparar processos 
e enviar para os tribunais porque não pode 
haver empresas paralelas nesse ramo. A única 
empresa de Cabo Verde que detém o contrato 
de concessão é a Electra. 

Já sobre a legalidade dos contratos rubri-
cados entre a Electra e os proprietários de 
casas clandestinas, Antão Fortes admite que 
a questão não é pacífi ca. Mas, para a Electra, 
o que interessa é que a casa tenha condições 

para receber energia e água. “Desde que seja 
requerida electricidade e água e a casa tenha 
condições, a Electra não tem razões para não 
fazer a ligação. O que se procurou fazer há 
algum tempo e que não está correcto, é tentar 
legalizar essas casas clandestinas através 
da Electra. As pessoas solicitavam energia 
ou água e era-lhes exigido uma declaração 
das câmaras municipais e do Ministério das 
Finanças – Certifi cado de habitabilidade -, 
para a legalização da casa e pagamento dos 
impostos. Mas a Electra não tem nada a ver 
com isso”, arremata Antão Fortes. 

Constânça de Pina
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IMOBILIÁRIA TURÍSTICA

As obras do Creola Sands, na ilha da Boa Vista, devem 
arrancar na próxima semana. O projecto da FM Cabo 
Verde, pertencente a um grupo escocês, prevê a construção 
de 286 apartamentos divididos em seis blocos, piscinas 
para adultos e crianças, mini-mercado, espaços comerciais, 
restaurantes e bares, ginásio, ciber café, parque infantil, 
consultório medico, jardins e áreas de entretenimento. 
O investimento está orçado em cerca de 60 milhões de 
euros.

O contrato com a construtora Armando e Cunha, já 
foi assinado. A empresa responsável pela construção 
só aguarda a chegada dos materiais necessários para o 
arranque das obras, previstas para a próxima semana. A 
previsão do seu término é de dois anos. A fi scalização fi ca 
a cargo da empresa Pengest. 

O Creola Sands é um condomínio de luxo dividido 
em seis blocos compostos por 286 apartamentos do tipo 
Studio, T1, T2, T3, e duplex com 2 e 3 quartos. Além disso, 
o complexo tem duas piscinas, uma para adulto e outra para 

crianças, espaços comerciais, restaurantes e bares, ginásio, 
ciber-café, consultório medico, minimercado, parque 
infantil, jardins, recepção e áreas de entretenimento.

Creola Sands será construído na Praia Cabral, no 
terreno onde se situava o campo de futebol da Vila de 
Sal Rei. O espaço foi vendido pela Câmara para um de 
nacionais, que o revendeu à afi rmar escocesa FM Cabo 
Verde. O novo campo de futebol - Estádio Arsénio Ramos 
-, que deveria ser entregue aos desportistas boavistenses 
em Outubro último ainda está em obras.

A FM Cabo Verde, que faz parte de um grupo escocês, 
tem outros projectos para o nosso país, entre eles o Sabi 
Sands, também na Vila de Sal Rei, cujas obras começaram 
no passado mês de Setembro. A empresa possui um plano 
de desenvolvimento para um horizonte de cerca de 15 anos, 
que contempla, além da Boa Vista, as ilhas de São Vicente, 
Santo Antão, Santiago e Sal, representando um volume de 
investimento de centenas de milhões de euros.

Silvia Frederico

Boa Vista: Obras do Creola Sands 
arrancam na próxima semana

O arranque dos trabalhos do projecto 
Fortim Mindelo, um dos empreendimentos 
turísticos  mais emblemáticos previstos para 
São Vicente será no primeiro quadrimestre de 
2008. A afi rmação foi avançada em primeira-
mão ao Cifrão pelo director de vendas da Cape 
Verde Development, Rutger Willemse, que 
esteve recentemente de visita à ilha do Sal.  

Segundo o nosso entrevistado, os trabalhos 
terão a duração de dois anos, estando neste 
momento em processo de selecção dos 
melhores parceiros para a construção. Rutger 
Willemse explica que o projecto contempla 
um hotel com restaurante e bar, spa, área com 
piscina e business center. 

“O casino  terá uma discoteca, bar, 
restaurante e uma área de entretenimento 
com uma vista maravilhosa sobre toda 
a baía do Mindelo. Nesse espaço serão 
organizados eventos interactivos com 

música, arte, filmes e moda”, afirma 
Willemse, para quem esse empreendimento 
oferecerá vagas para trabalho e formações 
para seus colaboradores, a serem recrutados 
no seio da população mindelense. 

O projecto contempla ainda um total de 14 
vivendas de luxo, para venda. Aliás, prossegue 
o nosso entrevistado, “já temos compradores 
interessados em todo o mundo, graças à 
localização central de Cabo Verde, mas 
também pelo facto de ser um projecto 
único”. Mas as vivendas, que ocuparão 148 
m2 de área e vêm mobiliadas, não são para 
qualquer bolso. Isso porque, afi rma Willemse, 
os preços começam em 335 mil euros. 

Para quem não pode comprar, há garantia 
de aluguer. E, nesse contexto, podem ainda 
socorrer-se dos 60 apartamentos de dois 
quartos ou de um hotel com 50 suites de luxo. 
Mas o mais interessante no Fortim Mindelo 

é que este resulta de uma parceria com a 
Nikki Beach, que é um conhecido operador 
de resorts, com presença em Mónaco e 
Saint Tropez (França), Nova Iorque (EUA), 
Marbella (Espanha) e Veneza (Itália). A Nikki 
Beacjh está igualmente envolvida nos festivais 
de cinema de Cannes e de Hollywood. 

Instado a precisar a reacção das autoridades 
cabo-verdianas à peculiaridade do Fortim 
Mindelo, Rutger Willemse garante que 
reagiram positivamente porquanto é um 
projecto único em São Vicente e  Cabo Verde 
em geral. “A qualidade e os serviços estão no 
mais alto standard e atrairão visitantes de 
todo o mundo. A arquitectura do projecto 
mistura-se com o estilo colonial da cidade 
do Mindelo. Este projecto tornar-se-á um 
dos tops do mundo e uma das principais 
atracções da ilha de São Vicente”, remata.

Constânça de Pina 

"Fortim Mindelo" inicia a obra em 2008
Mais de  30 mil 
contos é o preço das vivendas
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A cidade da Praia vai acolher o maior edifício 
jamais construído em Cabo Verde. Trata-se de 
«Praia Towers», cuja primeira pedra será lançada 
hoje, 23, pelo primeiro-ministro, José Maria 
Neves. O complexo será construído na Praia 
Negra e contempla duas torres de 26 andares, os 
quais assentam numa plataforma que vai albergar 
uma série de equipamentos complementares que 
se interligam. 

O projecto pertence à Editur e Constur, duas 
empresas do ramo da imobiliária, com sede 
na Praia. O lançamento da primeira pedra da 
obra está previsto para esta sexta-feira, às 10 
horas, na Praia Negra, onde o complexo vai ser 
desenvolvido. Além do primeiro-ministro, que 
presidirá o acto, discursarão o edil Felisberto 
Vieira, e o PCA da Sociedade Imobiliária da 
Praia Negra (SIPRA), José Teixeira. A cerimónia 
culminará às 18 horas, com a apresentação 
pública da «Praia Towers», no Hotel Pestana 
Trópico. Desde a semana passada o local que vai 
albergar as torres está a ser terraplenado. 

José Filomeno Monteiro, responsável 
pela área comercial da Editur, avança que o 
empreendimento será construído num período 
de 22 meses e absorverá um investimento de 
cerca de 50 milhões de euros. O fi nanciamento 
deste montante será, conforme a mesma fonte, 
assegurado por parceiros nacionais e externos, 
podendo uma parte do mesmo ser mobilizado 
com recurso a obrigações junto da Bolsa de 
Valores de Cabo Verde. 

Monteiro destaca que a «Praia Towers» é 
um complexo de 26 pisos, com duas torres de 
20 andares a partir do nível do Plateau. Estas 
assentam numa plataforma, que vai albergar 
uma série de equipamentos complementares 

que se interligam, com destaque para um centro 
multiuso de conferências internacionais. Inclui 
ainda um centro comercial moderno com hiper 
e supermercados, um hotel de negócios com 
capacidade para até 170 quartos, 536 espaços 
de estacionamento subterrâneo, restaurantes e 
esplanadas e uma praça pública.

José Filomeno perspectiva que este complexo 
de negócios vai ser um «edifício ícone», que 
no futuro irá identifi car, perante o mundo, a 
cidade da Praia como capital de Cabo Verde. 
«A grande vantagem da Praia Towers é o 
facto de albergar uma grande concentração de 
serviços complementares como hotéis, centro 
comercial, centro de conferências internacionais 
e museu, o que virá a dar à Praia dimensão de 
capital de um país de desenvolvimento médio 
e que tem parceria especial com a União 
Europeia. Podemos competir com Dakar para as 
conferências internacionais», diz aquele gestor.

A Praia Towers aspira, segundo acrescenta 
a mesma fonte, suprir um défi ce importante de 
equipamentos urbanos essenciais à modernização 
e valorização da cidade da Praia. «É desta 
perspectiva que emerge a SIPRA -  Sociedade 
Imobiliária da Praia Negra - resultante de uma 
oportuna e feliz conjugação de esforços das 
empresas nacionais Editur e Constur ».

 José Filomeno Monteiro conclui que, pelo 
nível de competências que reúnem, pela carteira 
de parcerias que agregam e pelo percurso de 
sucesso até agora trilhado, a Ediutur e a Constur 
estão excepcionalmente habilitadas para encarar 
os desafi os e as oportunidades que decorrem 
desta nova dinâmica de crescimento de Cabo 
Verde, o que sobremaneira vaticina êxito à Praia 
Towers.                                          Alírio de Pina 

Projecto Praia Towers 
arranca com 26 andares

50 milhões de euros 

é o valor do investimento da Praia Towers

INVESTIMENTOS

A empresa Calú e Ângela lançaram esta 
semana o Complexo Santiago, no valor de 
20 milhões de euros (mais de dois milhões 
de contos), e que inclui um hipermercado, 
centro comercial de 50 lojas, fun center, três 
salas de cinema, uma zona de espectáculos e 
um hotel cinco estrelas com 175 quartos. O 
empreendimento vai situar-se na última rotunda 
da Circular da Praia, que dá acesso ao interior, 
na Achada de São Filipe.

“Cabo Verde terá o seu primeiro grande 
centro comercial”, anuncia o arquitecto 
Carlos Hamelberg, autor do projecto, que 
explica ao pormenor o novo empreendimento. 
“Terá 15 mil metros quadrados de área 
construída e 300 lugares de estacionamento. 
Junta três valências: hotel de 175 quartos, 
hipermercado de 3 mil metros quadrados e 
um centro logístico”, descreve Hamelberg. 

A localização do Complexo Santiago não é 
casual - será um centro comercial regional e, por 
isso, localiza-se no acesso principal ao interior 
da ilha, por onde passam por dia cerca de 30 
mil pessoas. Em frente a este empreendimento 
fi cará o futuro Estádio Nacional de Cabo Verde, 
que deve estar pronto até 2010, e o Pentágono 
Industrial projectado pela Câmara Municipal da 
Praia, que é um centro logístico e comercial. 

O Complexo Santiago vai demorar três anos 
a ser construído e o início das obras ainda não 
está marcado, mas deverá acontecer no próximo 
ano. É que, segundo Hamelberg, ainda estão 
na fase de desenvolvimento do projecto de 
especialidade e pretendem que o arranque do 
novo complexo coincida com a inauguração 
do Estádio. 

Outra das razões para a indefi nição quanto 
à data para a construção do Complexo Santiago 

é que há outros projectos do Calú e Ângela 
que têm que ser concretizados antes deste 
empreendimento. O arquitecto fala do Praia 
Shopping, que vai fi car no antigo Club 21, 
na Quebra Canela, e cuja da construção está 
agendada para Janeiro. Esta semana começaram 
as obras que vão erguer um supermercado 
Calú e Ângela na Assomada, semelhante ao da 
Achadinha, na Praia. 

A Carlos Hamelberg juntou-se  Felisberto 
Vieira, presidente da CMP, que reafi rma “a 
parceria entre a CMP e o sector privado 
no processo transformacional da Praia, 
vencendo a batalha da modernidade”. Filú 
lembrou ainda a ocasião em que Calú foi à 
CMP para solicitar terreno para o complexo, um 
“tchon la pa kes tchada” para dar a Santiago e 
à Praia um projecto “bonito”. 

José Maria Neves, primeiro-ministro, 

também esteve presente no evento e congratulou-
se com o facto de “Cabo Verde e a cidade da 
Praia já terem projectado um shopping 
center”. “É com prazer que vejo esta aposta”, 
disse. 

As ausências mais notadas na apresentação 
do Complexo Santiago foram a dos próprios 
promotores, Calú e Ângela. Mesmo assim, o 
apresentador fez um apanhado da vida deste 
casal, nomeadamente de Calú, que começou 
como hiacista e dono de mini-mercado, tendo-se 
aos poucos tornado um “empresário discreto”, 
que actualmente é um líder no mercado do 
comércio a retalho e de distribuição em Cabo 
Verde. Todos estes sucessos alcançados sempre 
com a ajuda da sua mulher, Ângela. O casal tem, 
a partir de agora, mais um novo grande desafi o 
que é o Complexo Santiago.  

Por: Catarina Abreu 

"Calú e Ângela"  lançam
 complexo comercial de 20 milhões de euros
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O projecto da viticultura em Maria Chaves da ilha do 
Fogo vai conhecer a sua fase ascendente com a plantação, 
entre Fevereiro e Março do próximo ano, de novas 
variedades de videira que não só vão produzir uva branca 
e preta para mesa como também fabricar vinho tinto e 
branco para consumo nacional e exportação. A Associação 
de Solidariedade e Desenvolvimento (ASD) é a dona deste 
projecto, que é desenvolvido em parceria com o Ministério 
da Agricultura e a empresa Água Braba.

Este jornal apurou, na ausência do presidente da ASD, 
Padre Octávio Fasano, que o projecto de vinicultura da Maria 
Chaves se encontra numa fase avançada de implementação. 
Em causa está a exploração de uma área de 25 hectares, sito 
entre Miguel Gonçalves e Cabeça Monte, que o Estado cedeu 
à ADS, em regime de concessão gratuita por um período de 
40 anos, para essa associação plantar vinha e instalar ali o 
seu projecto enológico.

O delegado do Ministério da Agricultura no Fogo 
salienta que está concluída a terraplenagem de todo o terreno 
a ser cultivado e que já foi construído nesse perímetro 
um reservatório de cerca de 500 m3 para stockagem de 
água que se destina à rega gota-a-gota das culturas. «Falta 
concluir a estação de bombagem de Monte Grande, plantar 
as videiras e construir uma adega de vinho em S. Filipe, 
com capacidade para produzir 1.400 hectolitros de vinho. 
Destes, 300 hectolitros fi carão em garrafões de cinco litros 
para venda avulsa e os restantes em 146 mil garrafas de 
0,75 litros para serem quer exportadas quer colocadas no 
mercado nacional», garante João Gonçalves.

Moscatel, touringa e nacional tinto são algumas das 
variedades de videira, que se prevê serem importadas da 
Itália, Grécia e Portugal e introduzidas depois em Maria 
Chaves. A plantação propriamente dita dessas espécies 
vegetais poderá, segundo outros envolvidos no processo, 
arrancar entre Fevereiro e Março do próximo ano.

O delgado do MAA avança que os 25 hectares de 
terreno serão irrigados por um sistema de gota-a-gota 
com um moderno gotejador na raiz da planta, através das 
águas extraídas do furo de Monte Genebra. Estas serão, 

sucessivamente, bombeadas para Patim e Monte Grande, 
devendo a partir da Cidreira seguirem, por sistema de 
gravidade, até ao futuro perímetro irrigado de Maria 
Chaves.

Gonçalves precisa que este projecto vai custar cerca de 
45 mil euros por hectare e tem um fi nanciamento tripartido. 
O Ministro de Ambiente e Agricultura disponibilizou à 
Associação de Solidariedade e Desenvolvimento os terrenos 
do Estado que estão sob a sua gestão, construiu dois 
reservatórios de água em Monte Grande e Cutelo Capado, 
sendo um deles de 100 m3 e o outro com capacidade de 
stockagem de 50 m3 de água. O mesmo departamento 
governamental pôs ainda à disposição da ASD o reservatório 
da localidade de Cidreira, que pode armazenar até 200 m3 do 
precioso líquido. O MAA fez também o sistema de adução 
de água que se estende por uma extensão de 5,5 km, em 
parceria com a empresa municipal Água Brava, que está 
ainda por construir e montar o sistema de bombeagem de 
Monte Grande. 

O Ministério da Agricultura pretende, por outro lado, 
aumentar a capacidade de bombagem do furo de Monte 
Genebra, actualmente estimada em 350 m3 diários, mas 
que pode dar um potencial de 600 m3 de água por dia. 
A ASD deve assumir os outros encargos do projecto, 
principalmente os equipamentos para a construção civil, 
produzir e engarrafar vinho. De entre os equipamentos que 
se encontram no país, destaca-se uma máquina pesada, 
tipo pá escavadora, que aguarda, há já alguns meses, o seu 
embarque de S.Vicente para S.Filipe. É que se alega falta 
de barco apropriado e com capacidade para o seu transporte 
até à ilha do vulcão.

O projecto de Maria Chaves do Fogo tem por objectivo 
principal criar uma zona de viticultura na ilha, em que 15% da 
produção destinam-se à uva de mesa para o consumo nacional 
sendo a quantia restante empregue no fabrico de vinho branco 
e tinto para o mercado cabo-verdiano e de exportação. O lucro 
conseguido será aplicado no funcionamento do Hospital de 
S. Francisco, que tem um grande pendor social.

Alírio Dias de Pina

Projecto de viticultura em Maria Chaves do Fogo

Plantação de videiras a caminho

A ilha da Boa Vista vive uma crise de 
cimento que se agravou no último mês. 
O principal abastecedor, a Cimentos de 
Cabo Verde (CCV), não consegue fornecer 
ao mercado nem as 4,6 mil toneladas 
de cimento, que tem como destino a ilha 
literalmente as obras de construção e que 
precisa mensalmente de mais de 10 mil TN 
desse material. Tudo porque a capitania 
dos Portos proibiu  a Sheer, um dos dois 
barcos de carga que transporta cimento de 
Portugal para a ilha das dunas, atracasse no 
porto de Sal-Rei. Como se não bastasse, a 
Cabocem, uma outra empresa que fornece 
este tipo de material a algumas obras na 
Boa Vista, carece de matéria-prima para o 
fabrico de cimento.

Há um mês que a Boa Vista tem 
problemas com o fornecimento de cimento, 
deixando a construção civil de mãos 
amarradas. É que as poucas toneladas 
que conseguem aí chegar são para as 

grandes obras, enquanto que as pequenas 
construções tentam desenrascar com 
alguns sacos que ainda tem em stock 
ou que compram da empresa Socol. 
A Cabocem só fornece esse material 
para não mais de quatro obras. Algumas 
construtoras já começam a somar os 
prejuízos, pois terão de prestar contas aos 
investidores externos. Para além disso, 
vários trabalhadores das obras - a maioria 
deles oriundos do interior de Santiago e da 
costa africana - estão em casa à espera 
de melhores dias e mais cimento para 
trabalhar.

A rup tu ra  começou ,  a f i rma  o 
representante da Cimentos de Cabo 
Verde na Boa Vista, Paulo Santos, quando 
a Capitania dos Portos decidiu proibir a 
atracagem do barco ucraniano Sheer, que 
transporta cimento de Portugal para a Boa 
Vista, alegando que este é muito grande 
para a capacidade do porto de Sal-Rei. O 

Sheer, que atracava quinzenalmente na 
ilha das dunas, descarregava 2800 TN por 
mês. Actualmente, a CCV só tem, nesse 
percurso o barco turco Salma, que deixa 
na ilha 1600 TN de cimentos por mês. Além 
disso, a CCV só consegue levar do porto 
da Praia 60 mil sacos, o que corresponde 
a três mil toneladas.

Isso quer dizer que a CCV agora 
abastece o mercado boavistense com 
apenas 4,6 mil TN. O que é muito pouco, 
diz Paulo Santos. “Precisamos de 7,4 mil 
TN de cimento para todos os nossos 
clientes. Só as obras do Hotel Rio 
Caramboa consomem 2,3 mil TN. 
Fornecemos à Socol 800 TN por mês, 
mas agora só temos capacidade para 
disponibilizar entre 400 a 500 TN”, 
salienta. A CCV, afirma, está a negociar 
com outras companhias marítimas e conta 
resolver esse problema dentro de poucas 
semanas.

Paulo Santos aponta o dedo à ENAPOR, 
dizendo que há “grandes problemas com 
a gestão do porto de Sal-Rei”, onde os 
barcos têm de esperar quatro a cinco dias 
antes de poderem atracar e descarregar 
o cimento. É que devido às dimensões do 
cais são os navios de passageiros que têm 
prioridade. É preciso reabilitar o cais, fazer a 
sua extensão, pois com esta dimensão cria-
se problemas de estiva. Santos, contudo, 
elogia o “belo” trabalho dos estivadores, 
que “fazem de tudo para ajudar”.

Por sua vez, a gestora comercial da 
Cabocem, Jailza Silveira, contactada 
por A Semana, disse que a sua empresa 
só fornece cimento a cerca de quatro 
obras, mas admitiu que há problemas 
de abastecimento na ilha da Boa Vista, 
relacionados quer com o transporte quer 
com a  matéria-prima para o fabrico de 
cimento,  há cerca de três semanas.

Sílvia Frederico

Falta de cimento pára obras na Boa Vista
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Nobel da economia para a teoria 
do funcionamento dos mercados

“ São mais de  200 

mil contos  que não 

entram na tesouraria 

da empresa,  devido  

perdas de energia por 

furto. Todos sabem 

que – sobretudo  na 

cidade da Praia –  há 

zonas onde se faz 

desvio de energia, 

de forma aberta.  

Há dias, dizia-me 

um amigo meu que 

existem pequenas 

entidades privadas 

que fornecem energia  

a várias  redes  de 

casas. Inclusive 

até fazem cortes de 

energia quando o 

cliente não paga  no 

prazo estipulado. São 

mais eficientes do que 

a própria Electra...”

Jú
lio

 L
op

es
*1 -O prémio nobel das ciencias económicas  foi recentemente 

atribuído a uma triade de  autores  que têm realizado importantes 
investigações no domínio do funcionamento do mercado  através 
de um paradigma de análise denominado   “teoria do desenho de  
mecanismos”(Mechanism Design Theory).

A teoria do desenho de mecanismos, que entronca na teoria 
do jogo,  foi inciada nos anos 50 por Leonid Hurwicz e depois 
aprofundada por  Eric Maskin e Roger Myerson - os três laureados 
com o prémio magno outorgado pela Real Academia Sueca de 
Ciências. Todos eles são docentes em universidades americanas.

Leonid Hurwicz,  da universidade de Minnessota,  é um norte-
americano de origem russa. Nasceu em Moscovo precisamente em 
1917 - ano da revolução  comunista. O mais velho  dos  laureados de 
todos os tempos (90 anos) tem realizado investigações  e ensinado 
em áreas como a  economia do bem-estar, matemática económica, 
análises do sistema e técnicas da organização económica, 
implementação da teoria do jogo, modelação das instituições 
económicas...

Eric Maskin, 56 anos, é professor  na “School of Social Science  
do Institute  for Advance Study”, da universidade de Princeton.  
Ao ser entrevistado via telefone, pelo Website  da Fundação Nobel 
em Estocolmo, apontou que os leilões em privatizações  de empresas  
públicas são um dos domínios onde tem sido aplicada essa teoria do 
desenho de mecanismos relativo ao funcionamento dos mercados. 
Para este nobelizado de 2007,  o “desenho de  mecanismos” é  uma 
das mais activas áras da teoria  económica  que   começam a ser 
exploradas;  e que  têm ainda muita  potencialidade .

Roger Myerson,  nascido em 1951,  é   docente  na universidade 
de Chicago,  por sinal  a universidade   que  já produziu  o maior 
número de laureados com Nobel das Ciencias  Economicas. Tal 
como  Eric Maskin, fez o seu PH na Universidade de Harvard 
em matemática aplicada.  Entre as obras publicadas destacam-se  
“Teoria do Jogo: análise de confl itos”  (1991) e “ Os modelos de 
probabilidade para as decisões económicas” (2005).

2- Trago esse tema à refl exão do amigo leitor precisamente 
porque o funcionamento do mercado constitui uma das grandes 
prioridades para  Cabo Verde que se encontra numa fase crucial 
da modernização da organização económica e empresarial.   
Modernização  a vários níveis, designadamente a nível da 
consolidação das instituições, desenvolvimento dos sistemas de 
regulação, incremento do próprio mercado em termos de oferta e 
de procura e do desenho dos mecanismos económicos no sentido 
de tornar o mercado cada vez menos imperfeito. 

O mercado cabo-vediano, para além de exíguo, apresenta 
várias defi ciencias que  afectam  o equilíbrio entre a rentabilidade 
daqueles que investem e a satisfação das necessidades dos 
consumidores. Registam-se ainda grandes  defi ciências ao nível da 
assimetria de informações,  do ambiente de concorrência, do nível  
organizacional das nossas empresas,  do nível de consciencialização 
dos consumidores, entre outras. Existem determinados sectores 
de actividade económica que  por si só, obedecendo às leis do 
mercado,  não funcionam com equilíbrio necessitando da  acçao 
do agente Estado.

3-   “A teoria do desenho de mecanismos” fornece os 
mecanismos de análise do funcionamento do mercado permitindo 
conhecer os graus de perfeição ou de imperfeição do mercado.  
É  aplicada em vários  domínios como a transacção normal entre 
um comprador e vendedor,  transações em leilões,  a regulação, o 
sistema de impostos, em domínios da política social, etc.

A teoria permite explicar os mecanismos e os processos da 
tomada de decisão no jogo das transacções económicas,  assim 

como o método mais efi caz para a repartição dos recursos tendo 
em conta as informações disponíveis.

Numa perspectiva mais prática, a teoria do desenho de 
mecanismo  responde a algumas questões como estas:

Qual o mecanismo que maximiza os ganhos do vendedor tendo 
em conta as expectativas do comprador ?

Qual o mecanismo que permite o estabelecimento do preço de 
um bem num leilão em que existem várias propostas de compra 
para um único bem?

Qual o mecanismo do sistema de seguros que fornece as 
melhores coberturas de seguros sem incitar ao mau uso?

Qual o melhor mecanismo para a obtenção de um determinado 
objectivo e equilibrio entre as  alocações sociais e  um benefício 
privado?

É através desse mecanismo que se obtém o melhor modelo 
que assegura ao comprador e ao vendedor o melhor preço no 
quadro de uma transacção. Vejamos um exemplos simples :Qual 
será o preço fi nal de um terreno no Palmarejo  tendo em conta 
as percepções difererentes  do valor  que tanto o vendedor ou o 
comprador  têm desse  bem? Temos de ter em conta as expectativas 
dos dois agentes, as informações diferentes  que eles  possuem,  
as informações do próprio  mercado, etc...

Nos mais diversos países do mundo nos últimos anos, tem 
ocorrido o fenómeno de privatização em que  os activos têm sido 
transferidos das mãos do Estado para o sector privado. O que, 
aliás, está a suceder no nosso país. E um dos mecanismos  mais 
utilizados tem sido a via do leilão - que é um domínio onde se 
aplica a “teoria do desenho dos mecanismos”

Um outro exemplo pode ser dado pelo sistema de impostos 
que  tem de fazer o balanço entre  a solideriedade para com as 
famílias com rendimentos mais baixos  e, ao mesmo tempo, 
incentivar  aqueles que querem empreender. 

O sistema  fi scal  em Cabo Verde  tem como objectivo não 
só a  arrecadação de receitas para as despesas do Estado e para 
a política de solidariedade para com os cabo-verdianos com 
rendimentos mais baixos mas também deve contribuir para 
incentivar aqueles que querem empreender. 

Aplicando a teoria do desenho de mecanismo, pode-se defender  
um quadro  com uma  redução da carga fi scal para as  pequenas 
empresas  sem pôr em causa a contribuição  dessas empresas para 
as políticas de solidariedade praticadas pelo  Estado.  O mesmo 
pode suceder em relação a determinados sectores que o Estado 
pretende desenvolver.

4- Pelo exposto,  pode-se concluir que  teorias como esta do 
“desenho dos mecanismos” ou outras como a de “economia 
institucional”  que reconhecem a importância das instituições, as 
regras do jogo e os mecanismo do mercado,  são sempre aplicadas 
na melhoria do nosso sistema económico, social e político.

A nossa preocupação deve estar  sempre no desenvolvimento 
das Instituições que harmonizam  os incentivos individuais com 
os objectivos sociais globais com uma maior efi cácia possível 
na alocação dos recursos que são ainda mais escassos num país 
pobre como Cabo Verde.

Devemos continuar a melhorar as regras do nosso mercado 
com a consolidação das agências de regulação, a criação 
e funcionamento de uma entidade para a concorrência que 
infelizmente ainda não existe, a melhoria da organização das 
nossas empresas, o desenvolvimento da  noção  do contribuinte 
que  cumpre deveres e exige direitos...

*Mestrando em MBA

OPINIÃO
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O pepino-do-mar, bicho-do-mar, tripango 
ou ainda “biroti” como é vulgarmente chama-
do em Cabo Verde, está a ser cada vez mais 
procurado por estrangeiros e nacionais que o 
vêm exportando para países asiáticos onde 
é apreciado na culinária e como afrodisíaco. 
A informação é de João de Barros, chefe da 
Capitania dos Portos da Praia, confirmada 
pelo presidente do Instituto Nacional de 
Desenvolvimento das Pescas (INDP), Óscar 
Melício, e pela Directora-Geral das Pescas 
(DGP), Edelmira Carvalho.

João de Barros diz que há um mês a Polícia 
Marítima recebeu uma informação dando conta 
que cabo-verdianos e senegaleses estão a 
capturar intensivamente os pepinos-do-mar,  
para a sua posterior exportação para países 
onde é usada na confecção de sopas. Antes, 
indica ainda este responsável, o pepino-do-
mar só estava na mira dos senegaleses, mas 
actualmente há nacionais que já despertaram 
e estão de olho neste ser rastejante por cau-
sa da demanda que se verifi ca no mercado. 
“Eram só os senegaleses que se interes-
savam pelos Pepinos-do-mar, mas hoje o 
cenário é bem diferente porque os nossos 
pescadores já se aperceberam do seu valor 
comercial. Basta dizer que dantes, quando 
iam para a pesca, se lhes caísse na rede 

algum pepino-do-mar voltavam a jogá-lo 
no mar”, acrescenta João de Barros.

Certo é que, segundo informações apuradas 
por A Semana, a espécie vem sendo capturada 
em mergulho, sobretudo por barcos europeus 
que usam mergulhadores nacionais para fazer a 
colheita no fundo do mar. Entretanto, também es-
tes começam a apanhar os pepinos para proveito 
próprio, tendo em conta que podem vendê-lo por 
60 escudos a peça. Os compradores são três 
estrangeiros, dois africanos e um asiático, que 
antes de os exportar para o Senegal, fervem-
nos e secam-nos. Supõe-se que o destino seja 
o Japão, a China e a Europa. 

Segundo uma fonte ligada à área de mer-
gulho, em Santiago já é notável a escassez de 
pepinos-do-mar porque a captura se intensifi ca a 
olhos vistos. Em vários países a espécie desapa-
receu dos mares devido à desenfreada procura 
chinesa. Em Madagáscar, por exemplo, foi pre-
ciso proceder à inserção juvenil para se evitar o 
desequilíbrio total do ecossistema local.

Em Cabo Verde, um mergulhador, que 
responde pelo nome de Pedro, sofreu recente-
mente um acidente de mergulho em Santiago, 
quando se encontrava a recolher pepinos-do-
mar. Pedro ainda está hospitalizado. Um outro 
mergulhador sofreu uma descompressão em 
São Nicolau, durante um mergulho em que foi 

buscar pepinos-do-mar para uma embarcação 
espanhola, e nunca mais recuperou. 

Todas essas histórias são novidades para 
o presidente do INDP. Óscar Melício confi rma, 
entretanto, que ao Instituto já chegaram informa-
ções sobre a captura dessa espécie marinha. De 
imediato, diz, o pessoal de terreno foi instruído 
para apurar a veracidade das notícias. “O pe-
pino-do-mar não é e nunca foi um recurso 
explorado em Cabo Verde, pelo que não 
temos muita informação sobre esta espécie. 
Não sabemos qual é a espécie encontrada em 
Cabo Verde, o seu desenvolvimento, ciclo de 
reprodução, etc. Entretanto, caso se confi r-
mar que ele já está a ser explorado, o INDP 
fará os estudos necessários – quantidade 
existente, forma de reprodução e outros 
– para evitar a sua sobre-exploração”.

Óscar Melício acredita que o pepino-do-
mar possa estar a ser capturado nos mares de 
Cabo Verde por solicitação de outros mercados 
porquanto, afi rma, as comunidades piscatórias 
nacionais desconhecem a espécie. “Pode ser 
que o pepino-do-mar venha a ser explorado 
para consumo local, o que duvido muito que 
aconteça nos próximos tempos porque as 
comunidades piscatórias nacionais nunca 
referiram esta espécie. Penso que há solici-
tações de outros mercados”, completa.

A directora-geral das Pescas, Edelmira 
Carvalho, confirma que a denúncia de apa-
nha de pepinos-do-mar na ilha de Santiago 
chegou à instituição que dirige e, de imedia-
to, alertou a Capitania dos Portos e o INDP 
para o facto, em parte porque as pessoas 
que estão a praticar esta actividade não 
possuem licença para tal. “A DGP respon-
de mais pela componente fiscalização. 
Entretanto, é bom que se saiba que toda 
a actividade precisa ser licenciada, o 
que não aconteceu neste caso. Por outro 
lado, os pepinos-do-mar são uma espécie 
desconhecida e, tradicionalmente, não 
comercializada em Cabo Verde”, frisa. 

Instada a pronunciar-se sobre as medi-
das que a DGP poderá adoptar neste caso, 
Edelmira Carvalho explica que, antes, o 
INDP terá de fazer os estudos necessários. 
Caso esta instituição autorizar a captura, a 
direcção-geral das Pescas não se opõe. “O 
que posso dizer neste momento é que 
não temos elementos que nos permitam 
autorizar ou interditar a apanha dos pe-
pinos-do-mar. Fomos surpreendidos por 
este facto e temos de nos preparar para 
dar uma resposta adequada, que não 
coloque em risco o nosso ecossistema 
marítimo”, conclui.

O pepino-do-mar ou holotúria cujo nome científi co é Holothuria 
sanctorii (Delle Chiaje 1823), pertence à Classe Holothuroidea, Filo 
Equinodermata. Distinguem-se dos outros equinodermos por terem 
o eixo polar bastante aumentado, o que resulta na forma de um 
pepino alongado. Essa forma força o animal a repousar com um 
lado do corpo, em vez do pólo oral contra o substrato. A classe é 
adicionalmente distinguida dos outros pela redução do esqueleto 
a ossículos microscópicos e pela transformação dos pés ambula-
crais bucais num círculo de 10 a 30 tentáculos ao redor da boca. 
Com os seus tentáculos altamente retrácteis, o animal pode retrair 
completamente a boca e os tentáculos.

Geralmente o pepino-do-mar tem mais de 10cm de comprimento 
e o corpo é robusto e carnoso. A parede do corpo é mole e coberta 
externamente por uma cutícula fi na. São animais lerdos e vivem na 
superfície do fundo ou escavam na areia e na lama. Muitas espécies 
vivem debaixo de rochas, nas fendas rochosas e coralinas assim 
como entre obstáculos e algas. 

Alimentam-se de material orgânico dos detritos do fundo do 
mar, que é empurrado para a boca, ou de plâncton aprisionado 
em muco nos tentáculos. Apesar de serem encontrados em zonas 

pouco profundas, os Pepinos-do-mar, frequentemente são os in-
vertebrados dominantes nas partes mais profundas dos oceanos. 
Normalmente são aproveitados, depois de desidratados, como 
iguaria, sobretudo na culinária oriental. 

O QUE SÃO EQUINODERMOS?

Os equinodermos, são invertebrados exclusivamente marinhos, 
em sua maioria, bentónicas. Alguns representantes desse fi lo são 
bastante familiares, como as estrelas-do-mar, ouriços-do-mar, 
pepinos-do-mar. O fi lo contém cerca de seis mil espécies viventes 
divididas em varias classes: as ASTEROIDEA, que são as estrela-
do-mar; OPHIROIDEA, que são os ofi úros ou serpentes do mar; 
ECHINOIDEA, os ouriços dos mar; HOLOTHUROIDEA, os Pepinos-
do-mar; CRINOIDEA, os lírios do mar. 

Arrastam-se ou fi cam fi xos no fundo ou em rochas. Com respi-
ração branquial, são, geralmente, animais dióicos ou seja de sexos 
separados, que liberam seus gâmetas masculinos e femininos na 
água (fecundação externa). Sem cabeça, o corpo apresenta-se 
disposto ao longo de um eixo oral-aboral. São animais grandes 

e nenhum é parasita ou colonial. A característica mais incrível do 
grupo é a sua simetria radial pentameral, ou seja o corpo geral-
mente divide-se em cinco partes dispostas ao redor de um eixo 
central. Todos os equinodermos possuem um endoesqueleto ou 
esqueleto interno, composto de ossículos calcários que podem ser 
articulados uns aos outros, como nas estrelas-do-mar ou podem 
ser fundidos entre si para formar uma concha esquelética rígida, 
como nos ouriços-do-mar. 

Geralmente o esqueleto porta-espinhos forma tubérculos 
salientes que dão à superfície corporal uma aparência espi-
nhosa, daí derivando o nome equinodermo (que signifi ca pele 
espinhosa). Mas a característica mais distinguível do grupo é 
a presença de um sistema hidrovascular constituído por canais 
internos e apêndices superfi ciais (pés ambulacrais) que em 
muitos equinodermos, assumiu uma função locomotora. Diferen-
temente de quaisquer outros animais, os equinodermos podem, 
de maneira reversível variar a rigidez da sua pele e do tecido 
conjuntivo no geral, tornando-se mole ou rígida conforme as 
circunstâncias. São encontrados em todos os mares do mundo 
e em todas profundidades.

O que é pepino-do-mar?

Pepino-do-mar capturado
e exportado ilegalmente por estrangeiros
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Breves Económicas

O Instituto do Emprego e Formação 
Profi ssional está a fazer um inquérito so-
bre as necessidades de formação profi s-
sional nas empresas e quadro de pessoal, 
quer a curto prazo (2007), quer a médio 
prazo (2008/2009). O estudo incide tam-
bém sobre os indicadores do instrumento 
administrativo Quadro de Pessoal. 

Este inquérito abrange todas as empre-
sas que empregam três ou mais pessoas, 
cobrindo todas as actividades económicas 
e todo o país. 

Agenda

?  O Banco de Cabo Verde está a 
organizar um seminário sobre “O 
Banco Central e a Manutenção da 
Estabilidade dos Preços”, que se 
realiza entre 6 e 7 de Dezembro. 
O objectivo é qualificar os profis-
sionais de comunicação social na 
área financeira, uma via, segundo 
eles, de aproximar o BCV do  pú-
blico cabo-verdiano. 

 Esta formação, que é feita em par-
ceria com o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), abordará temas 
como “Inflação – conceito, medi-
das e impacto na economia”, “O 
Índice de preços no consumidor”, 
“Os índices de preços em Cabo 
Verde”. “O Banco Central e a Ma-
nutenção da estabilidade dos Pre-
ços” é outra das conferências inte-
gradas neste seminário. 

A taxa de variação média dos últimos 12 
meses atingiu em Outubro deste ano 4,9% a 
nível nacional, sendo 6% nas zonas rurais, 
3,5% na Praia e 2,4% em S. Vicente, infor-
ma o Instituto Nacional de Estatística. 

Segundo o INE, o índice de preços no 
consumidor (IPC) atingiu 206,8% em Ou-
tubro passado, inferior ao registado no mês 
anterior que foi de 208,6%. 

A taxa de variação mensal atingiu, a 
nível nacional, -0,9% na Praia e -1,0% nas 
zonas rurais. A taxa variação homóloga 

fi xou-se, por seu turno, a nível nacional, 
em 5,0%, sendo 6,0% na Praia, 5,5% nas 
zonas rurais e 2,0% em S. Vicente. 

De recordar que o Banco de Cabo Ver-
de já admitiu que a infl ação de 2007 de-
verá fi car em 5%, bem acima da previsão 
inicial que era de 2 a 4%. O aumento do 
preço dos combustíveis e de alimentos no 
mercado internacional, agravada pelo mau 
ano agrícola em Cabo Verde, explicam o 
comportamento da infl ação neste ano que 
se encontra na recta fi nal.

In ação atingiu em Outubro 4,9%  

IEFP realiza 
inquérito

sobre 
formação 

dos recursos 
humanos

nas empresas

BCV realiza
seminário
para
jornalistas
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