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Estratégia do Governo e Objetivos para o Sector do Turismo

O turismo é atualmente a força motriz do desenvolvimento de Cabo Verde, proporcionando a maior contri-
buição setorial para o PIB do país.

Cabo Verde tem como intenção posicionar-se como referência global de um modelo de turismo sustentável 
(económico, social, ambiental, cultural e ético), diversificado e ligado ao contexto geográfico, cultural e his-
tórico do país; contribuindo para um melhor equilíbrio do desenvolvimento entre as ilhas, bem como para 
o empoderamento dos cidadãos.

Os segmentos/produtos que devem ser estrategicamente desenvolvidos são: sol, praia, mar, natureza, aven-
tura, montanha, rural, urbano, histórico, cultural, MICE, desporto, saúde e cruzeiros.

Segundo o PEDS - Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável 2017/2021, os objetivos para o setor 

de turismo são ambiciosos:

       Receber 1 milhão de turistas até 2021 (de cerca de 700 mil em 2017) e fortalecer a sua capacidade de 
receber até 3 milhões de turistas por ano;

          Aumentar as despesas turísticas por visita e as receitas geradas no setor;

         Aumentar a contribuição do setor para o PIB do país, de 21% em 2017 para 32% em 2021; bem como 

aumentar o número de dormidas e converter o país num destino turístico idílico durante todo o ano;

         Estar entre os 5 melhores destinos turísticos em África e entre os principais 45 destinos mais compe-
titivos a nível global.

5

Políticas Públicas

De acordo com o PEDS, Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, o Investimento Estrangeiro 
Direto (IED) e o Investimento Étnico (incluindo a diáspora) devem ser direcionados como as principais 
alavancas para o investimento no setor de turismo, não excluindo os investidores locais. O IDE total no 
PIB deverá crescer de cerca de 8% em 2017 para mais de 12% em 2021. A estratégia de privatização de 
Cabo Verde para empresas estatais tem muito potencial e impulsiona a criação de Parcerias Público-     
Privadas.

Diversos incentivos fiscais já existem e outros estão a ser desenvolvidos para promover e atrair IDE e IDD 
(Investimento Direto Doméstico) no setor de turismo e outras políticas também estão a ser desenvolvidas 
para reforçar o ambiente de negócios do país em todas as áreas.

Os objetivos estabelecidos são muito claros:

Melhorar a posição do país no ranking Doing Business, de #127 em 2017 para #91 em 2021;

Melhorar no Ranking Tourism Competitiveness de #80 em 2017 para #45 em 2021.
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Incentivos Fiscais

Cabo Verde oferece um pacote de incentivos fiscais atractivos para promover o investimento. O investi-
mento relacionado com o turismo pode beneficiar dos seguintes incentivos:

Green Card Status para não residentes que invistam em imóveis de valor de 80 ou 120 mil euros (de-
pendendo da localização) - autorização de residência permanente e direito de beneficiar da isenção 
do imposto predial assim como a possibilidade de beneficiar de taxas reduzidas (até 10 anos).

Estatuto de não-residente para especialistas altamente qualificados que realizem actividades de 
valor acrescentado e que desejam adquirir propriedade em Cabo Verde (segunda residência): pode 
beneficiar de um imposto sobre rendimentos com uma taxa fixa de 10%.

Não tributação de ganhos e perdas de capital decorrentes da transferência de ações.

Eliminação da dupla tributação do rendimento ganho por residentes não habituais.

Crédito Fiscal de Investimento - 50% do valor contabilístico dos investimentos feitos neste setor é cre-
ditado contra o IRC dos mesmos investimentos, acumulado até um período de 5 anos.

Isenção fiscal de selo para operações de financiamento de investimento.

Isenções aduaneiras para projetos de investimento aprovados nos termos da Lei de Investimentos 
têm direito à isenção total dos direitos cobrados na alfândega para bens de capital e materiais de 
construção incorporados aos ativos fixos do projeto (com poucas exceções, incluindo cimento e tinta,       
entre outros).

Isenção de Imposto sobre Propriedade para investimentos que requeiram a aquisição de edifícios 
destinados exclusivamente a projetos turísticos, dependendo da aceitação do município.

Além deste, existem outros incentivos gerais e específicos, dos quais os seguintes são relevantes:
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Compromissos de Investimento Público

O PEDS, Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável, concentra-se em 3 pilares (Economia, Estado 
Social, Soberania) e contém 35 Programas. O orçamento estimado para 3 anos é de cerca de 3,5 biliões de 
euros. O pilar com o maior número de programas e peso orçamentário é o pilar Económico, com 20 progra-
mas e um orçamento de 1,2 bilião de euros.

Especificamente para o sector do turismo, o PEDS prevê a criação de uma Plataforma Turística, dentro do 
pilar da economia, com um orçamento de 35 milhões de euros. Um Plano Estratégico de Desenvolvimento 
para o Setor do Turismo está também em andamento.

No entanto, sendo este setor transversal, estão previstos investimentos noutros programas com impacto 
no turismo:

Os compromissos totais de investimento público vinculados ao setor de turismo e às atividades de sua cadeia 
de valor somam mais de 1 bilião de euros ao longo dos próximos 3 anos.

Setores aéreo e marítimo - 27 milhões de euros;

Conservação da biodiversidade e meio ambiente - 41 milhões de euros;

Setor da saúde - 172 milhões de euros;

Segurança - 190 milhões de euros;

Infraestruturas - 202 milhões de euros;

Água e saneamento - 389 milhões de euros;

Justiça e paz social - 78 milhões de euros.
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Projetos Públicos

Investimentos específicos destinados a melhorar a conectividade de Cabo Verde e reforçar a sua inserção 
no mercado global estão em andamento. Tudo isso contribuirá para o desenvolvimento do setor e para a 
criação de novas oportunidades de investimento:

O aeroporto de Sal está a ser transformado num hub internacional que servirá como uma plataforma 
intercontinental conectando África, América e Europa.

Estão a ser desenvolvidas medidas para garantir a conectividade inter-ilhas para passageiros e carga.

Está prevista a construção de um aeroporto internacional em Santo Antão.

Um novo terminal de cruzeiros será construído em Mindelo, na ilha de São Vicente.

Portos de águas profundas no Maio e São Nicolau estão a ser estudados.

Foi confirmada a construção de uma Zona Económica Especial em São Vicente.

Além destes investimentos, tanto através do governo central como dos municípios, um grande número de                 
projetos está sendo implementado, especialmente relacionados com acessibilidades (estradas, portos e aeropor-
tos), requalificação urbana e rural e infra-estruturas e serviços turísticos. 
Uma parte significativa desses investimentos será financiada pelo Fundo de Turismo.
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Resumo de Dados Gerais por Ilha

(*) Todas as ilhas têm portos marítimos e são acessíveis por mar.

Municípios 
(#) População Área 

(km2)
Comprimento

Máx. (m)
 Estradas

(km)
Elvação
Máx. (m)

Acessibilidades
(*)

CABO VERDE 22 531,240 4,033 n/a 1,127 2,829 4 Aeroportos Interna-
cionais e 3 Domésticos

SANTIAGO 9 298,019 991 54,900 417 1,392 Aeroporto Internacional

SÃO VICENTE 1 81,863 227 24,250 60 774 Aeroporto Internacional

SANTO ANTÃO 3 39,922 779 42,750 216 1,979 Sem aeroporto 
(previsto para 2021)

FOGO 3 35,621 476 26,300 155 2,829 Aeroporto Doméstico

SAL 1 35,268 216 29,700 29 406 Aeroporto Internacional

BOA VISTA 1 15,534 620 28,900 71 378 Aeroporto Internacional

SÃO NICOLAU 2 12,341 343 44,500 102 1,304 Aeroporto Doméstico

MAIO 1 7,034 269 21,100 48 436 Aeroporto Doméstico

BRAVA 1 5,638 64 10,500 29 976 Sem aeroporto

13

Turistas(#) Quartos 
(#)

Dormidas
(#)

Estadia Média 
(dias)

CABO VERDE 716,775 12,463 4,597,477 6,4

SANTIAGO 78,385 1,309 163,061 2,1

SÃO VICENTE 45,472 757 132,000 2,9

SANTO ANTÃO 26,080 728 71,602 2,7

FOGO 11,920 356 31,850 2,7

SAL 343,211 5,870 2,519,487 7,3

BOA VISTA 206,614 3,053 1,656,430 8,0

SÃO NICOLAU 1,841 98 6,787 3,7

MAIO 1,669 81 8,081 4,8

BRAVA 1,583 88 8,179 5,2

Resumo de Dados de Turismo por Ilha (2017)
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Produtos Turísticos por Ilha

Oportunidades de Investimento por Ilha

Praia Desportos 
Náuticos Negócios Cultura & História Natureza, 

Montanha e Agro Cruzeiros Residencial Saúde Desporto & 
Golfe

SANTIAGO √ √ √ √ √ √ √ √

SÃO VICENTE √ √ √ √ √ √ √

SANTO ANTÃO √ √ √ √ √

FOGO √ √ √ √ √ √

 SAL √ √ √ √ √ √

BOA VISTA √ √ √ √ √

SÃO NICOLAU √ √ √ √

MAIO √ √ √ √ √ √

BRAVA √ √ √ √

Resorts Hotéis Animação e Serviços Turísticos Agricultura, Pecuária e 
Pescas

Serviços Públicos & 
Energia

SANTIAGO √ √ √ √ √

SÃO VICENTE √ √ √ √

SANTO ANTÃO √ √ √ √ √ 

FOGO √ √ √ √ √

 SAL √ √ √ √

BOA VISTA √ √ √ √ √

SÃO NICOLAU √ √ √ √

MAIO √ √ √ √ √

BRAVA √ √ √ √

15
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Cabo Verde

Localizado a 450 km da costa oeste africana, no meio do Oceano 
Atlântico, Cabo Verde beneficia de uma localização geográfica 
estratégica, entre os continentes africano, europeu e america-
no, e a menos de 4 horas de voo da Europa e da América. 
O país é composto por 10 ilhas, das quais 9 são habitadas.

Cabo Verde é um país de contrastes geográficos e com diversas 
paisagens: ilhas montanhosas onde imponentes montanhas se 
diluem em planícies e praias de extensas areias e águas mor-
nas, e onde o verde da vegetação se mistura com o castanho de 
uma paisagem quase deserta, mas também ilhas planas (Sal, 
Boa Vista e Maio) com longas praias de areia branca e água      

verde-esmeralda.

Numa outra perspectiva, Cabo Verde é também uma mistura de urbano e natureza, cosmopolitismo e 
ruralidade. Sempre com um forte senso de autenticidade e cultura sendo a música e as festividades 
locais excelentes exemplos.

Um destino como um todo ou uma mistura de destinos, dependendo dos interesses e motivações dos 
turistas.

Em 2017, Cabo Verde foi classificado pelo FDI no top 20 dos Destinos de Turismo do Futuro e no top 10 
das Ilhas-Economias do Futuro em termos de facilidade de negócios. O que confirma o país como uma 
excelente oportunidade de investimento no turismo e setores relacionados.
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Dados Relevantes

Dados Turísticos Produtos Turísticos

População: 531.240

Área: 4.033 km²

Clima: Tropical seco, com temperatura média de 25º e o mar de 22º, com duas estações do ano, uma 

estação seca que dura a maior parte do ano, e uma estação chuvosa de agosto a outubro.

Moeda: Escudos Cabo-Verdianos (CVE); 1 EURO = 110,265 CVE (paridade fixa).

Sistema Político: democracia multipartidária com regime parlamentar estável.

Idiomas: Português e crioulo. Inglês e francês são usados como idiomas de trabalho.

PIB (2017): 1,6 biliões de euros (taxa de crescimento de 3,9%).

Aeroportos internacionais: 4

Turistas

     em 2014: 583.639

     em 2017 :   716.775

Quartos: 12.463 (2017)

Dormidas: 4.597.477 (2017)

Estadia média: 6,4 dias

Taxa de Turismo: os turistas devem pagar 

uma taxa por noite dormida em hotel.

Sol

Praia

Mar

Natureza

Aventura

Montanha

Rural

Urbano

Histórico

Cultural

C o n f e r ê n c i a s 

(MICE)

Desporto

Saúde

Cruzeiros
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Santo Antão

São Vicente

Santa Luzia

São Nicolau

Sal

Boa Vista

Maio

Santiago
Fogo

Brava

Santiago 

Dados Gerais

É a maior ilha de Cabo Verde e abriga metade da população do país. Foi a primeira das ilhas a ser colonizada, ten-
do a Cidade Velha sido fundada em 1462 com a denominação de Ribeira Grande.

É também o lar da capital da nação, a cidade da Praia, e possui um dos quatro aeroportos internacionais das ilhas.

A ilha oferece uma infinidade de montanhas, vales, cidades e praias, combinadas numa diversidade de ofertas 
turísticas, de lazer a negócios.

Também tem forte potencial na agricultura, pecuária, pescas e atividades de distribuição e transformação                 
relacionadas.

Possui vários ZDTI (áreas para investimento em desenvolvimento turístico específico) com um total de mais de 
3000 ha de terreno.

População: 298,019
Área: 991 km²
Comprimento Máx: 54,900 m
Estradas: 417 km
Elevação Máx.: 1,392 m
Aeroporto Internacional
Municípios: Tarrafal, Santa Catarina, Santa Cruz, Praia, S.     
Domingos, S. Miguel, S. Salvador do Mundo, S. Lourenço dos 
Órgãos, Ribeira Grande de Santiago

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 2,1 days

163.061
1.309

78.385

19

Negócios: reuniões, incentivos, conferências, eventos
História
Cultura: música, artes plásticas
Gastronomia
Mar: pesca, vela, surf, windsurf ,Praias,Cruzeiros
Residencial
Golfe
Jardim Botânico

Resorts de praia: existem vários locais atrativos ao redor da ilha, afastados ou 
integrados em áreas urbanas.

Pequenos e médios hotéis e similares em todas as cidades e seus arredores, 

Hotéis MICE, infraestruturas e serviços especializados.
Operadores de turismo e serviços de animação.
Serviços relacionados com cruzeiros.
Turismo residencial.
Agregação, conservação, transformação e distribuição de produtos agrícolas, 

Gestão de reservas naturais e serviços de turismo.
Indústrias criativas, artesanato e produtos tradicionais.
Gestão de água e produção de energia sustentável.

Oportunidades

Produtos Turísticos

especialmente no interior da ilha: rural, agro e ecoturismo.

pecuários e do mar, tanto para mercados internos como internacionais.
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Santo Antão

São Vicente

Santa Luzia

São Nicolau

Sal

Boa Vista

Maio

Santiago
Fogo

Brava

São Vicente 

São Vicente é uma ilha que contrasta uma atmosfera muito própria da cidade do Mindelo, cosmopolita, cultu-
ral e com arquitetura colonial, com baías, praias e águas mornas e cristalinas, que podem complementar uma 
experiência turística, atrair interesses específicos e também ser um destino para uma segunda habitação.
Lar de Cesária Évora e com uma rica tradição musical, São Vicente também é internacionalmente conhecida 
pelo seu Carnaval e pelo festival de música da Baía das Gatas.
Em frente de Santo Antão, ambas as ilhas oferecem uma experiência turística complementar.
Possui várias ZDTI (áreas para investimento em desenvolvimento turístico específico) com um total de mais de 
2000 ha de terreno.

População: 81,863
Área: 227 km²
Comprimento Máx.: 24,250 m
Estradas: 60 km
Elevação Máx.: 774 m
Aeroporto Internacional
Municípios: S. Vicente

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 2,7 days

71.602
728

26.080

Dados Gerais
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Cultural: música e artes plásticas
História
Gastronomia
Mar: pesca, vela, windsurf, mergulho
Praias
Cruzeiros
Residencial

    Resorts de praia: existem vários locais atractivos em redor da ilha, 
a maioria em áreas não urbanas e outros integrados ou próximos de 
Mindelo e de outras localidades.
    Turismo residencial.
    Pequenos e médios hotéis de charme e similares, no Mindelo.
   

  Desenvolvimento da área que ficará disponível com o novo terminal 
de cruzeiros.
   Serviços de desportos aquáticos.
   Gestão de água e produção de energia sustentável e outros serviços 
públicos relacionados.

Equipamento de animação turística e outros serviços de apoio 
turístico, especialmente relacionados com a cultura.
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Santo Antão

São Vicente

Santa Luzia

São Nicolau

Sal

Boa Vista

Maio

Santiago
Fogo

Brava

Santo Antão 

Dados Gerais

Santo Antão é a segunda maior ilha de Cabo Verde, com montanhas altas e o segundo pico mais alto do ar-
quipélago no norte da ilha, contrastando com uma paisagem mais desértica e árida no sul, proporcionando 
cenários de extrema beleza.
Oferece uma paisagem natural para os turistas que procuram a natureza, especialmente para trekking e con-
templação, mas também oferece atrações relacionadas com o mar, como belas praias de areia negra, pesca, 
mergulho e windsurf, assim como com música, cultura e festividades.
As atividades de agricultura, pecuária e pescas são muito importantes. Alguns dos produtos mais relevantes 
são grogue (bebida espiritual feita de cana-de-açúcar), queijo de cabra, água mineral, entre outros.
Mesmo em frente de São Vicente, ambas as ilhas oferecem uma experiência turística complementar.

População: 39,922
Área: 779 km²
Comprimento Máx.: 42,750 m
Estradas: 216 km
Elevação Máx.: 1,979 m
Aeroporto Internacional – previsto para 2021 (actual-
mente sem aeroporto)
Municípios: Ribeira Grande, Paul, Porto Novo

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 2,7 days

71.602

728
26.080
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Natureza: montanha, trekking, contemplação
Cultural: música, tradição
Gastronomia
Mar: pesca e windsurf
Praias de areia negra

    Resorts de praia: existem alguns pontos atrativos na parte sul da ilha com 
belas baías e praias de areia negra.
    Pequenos e médios hotéis e similares nas cidades e no interior da ilha: 
rural, agro, eco-friendly.
    Pequenos e médios hotéis e similares que beneficiam de um turismo de 
curta duração com origem na ilha de S. Vicente.
    Equipamento de animação turística e outros serviços de apoio turístico.
    Serviços de desportos aquáticos.
 

     Produção de água mineral.
 

Agregação, conservação, transformação e distribuição de produtos                  
alimentares terrestres e do mar, tanto para mercados internos como inter-
nacionais.

Gestão de água, gestão de resíduos, produção sustentável de energia e ou
tros serviços públicos relacionados.
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Santo Antão

São Vicente

Santa Luzia

São Nicolau

Sal

Boa Vista

Maio

Santiago
Fogo

Brava

Fogo

A ilha nasceu em torno do vulcão que, ainda hoje, está ativo (última erupção em 2014).

As vistas contrastam com o vulcão, terras rurais e agrícolas e um belo litoral com pequenas e grandes praias 
de areia negra.

São Filipe é uma cidade de arquitectura colonial que oferece atrações culturais e históricas.

É uma das ilhas mais férteis de Cabo Verde produzindo excelentes frutas, legumes, café e vinho.

População: 35,621
Área: 476 km²
Comprimento Máx.: 26,300 m
Estradas: 155 km
Elevação Máx.: 2,829 m
Aeroporto Doméstico
Municípios: Mosteiros, S. Filipe, Santa Catarina do Fogo

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 2,7 days

31.850
356

11.920

Dados Gerais
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Natureza: montanha, trekking, contemplação
Cultural: música, tradição
Gastronomia, vinho
Mar: pesca, windsurf
Praias de areia negra
Residencial

    Pequenos e médios hotéis e similares nas cidades e no interior da 
ilha: rural, agro, eco-friendly.
   Recuperação de edifícios antigos no centro de São Filipe para 

   Resorts: tanto em frente ao mar, como no interior, junto ao vulcão 
e com vistas espetaculares da montanha.
   

   Serviços turísticos e de animação turística relacionados com o

 pequenos hotéis.

Agregação, conservação, transformação e distribuição de
produtos agrícolas e pecuários (frutas, legumes, queijo), tanto para 
mercados internos como internacionais.

Gestão de água e produção de energia sustentável e outros  
serviços públicos relacionados.

vulcão, montanha e praias.
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Santo Antão

São Vicente

Santa Luzia

São Nicolau

Sal

Boa Vista

Maio

Santiago
Fogo

Brava

Sal 

Dados Gerais

Sal é uma ilha plana e deve o seu nome à indústria que foi a sua atividade principal, do século XVIII até meados 
do século XX.

Com maravilhosas praias de areia branca, águas quentes e transparentes e recifes de coral, a ilha do Sal oferece 
condições únicas para o turismo relacionado com o mar e a praia.

Tem um dos quatro aeroportos internacionais, o qual se está a transformar num hub  intercontinental para 
conectar a África, a América e a Europa.

Possui várias ZDTI (áreas para investimento em desenvolvimento turístico específico) com um total de mais de 
1000 ha de terreno.

População: 35,268
Área: 216 km²
Comprimento Máx.: 29,700 m
Estradas: 29 km
Elevação Máx.: 406 m
Aeroporto Internacional
Municípios: Sal

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 7,3 days

2.519.487
5.870

343.211
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Praia
Desportos aquáticos: surf, windsurf, kitesurf, mergulho, pesca
Residencial
Saúde (banhos de sal)
Golfe
Desporto

Resorts de praia: ainda existem alguns pontos atractivos que           
podem ser desenvolvidos.

Alojamento e outras estruturas e serviços dedicados a estadias 
curtas que poderão beneficiar do efeito hub intercontinental do    
aeroporto da ilha.
Alojamento e serviços de turismo de saúde (especialmente relacio-
nados com sal).
Equipamento de animação turística e outros serviços de apoio      
turístico.
Serviços de desportos aquáticos.
Serviços de transporte de turistas.
Turismo residencial.
Gestão de água, produção de energia sustentável, gestão de resídu-
os e outros serviços públicos relacionados.
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Boa Vista

Boa Vista é a ilha de Cabo Verde mais próxima da costa africana, com cerca de 55 km de praias de areia branca 
e águas irresistíveis.

É também conhecida pelas dunas e pelas pequenas ilhotas circundantes. Tem paisagens incríveis, aldeias      
tradicionais e é conhecida por ser o berço da morna, o estilo musical mais tradicional do país.

Por último, mas não menos importante, tem uma grande variedade de vida animal, como baleias, aves exóticas, 
sendo ainda uma das referências mundiais para o aninhamento de tartarugas marinhas.

Tem um dos quatro aeroportos internacionais de Cabo Verde.

Possui várias ZDTI (áreas para investimento específico em desenvolvimento turístico) com um total de quase 
6000 ha de terreno.
.

População: 15,534
Área: 620 km²
Comprimento Máx.: 28,900 m
Estradas: 71 km
Elevação Máx.: 378 m
Aeroporto Internacional
Municípios: Boa Vista

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 8,0 days

1.656.430
3.053

206.614

Dados Gerais
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Praia
Desportos aquáticos: surf, windsurf, kitesurf, mergulho, pesca
Resorts
Residencial
Cultural
Golfe
Desporto

   Resorts de praia: existem muitos pontos atrativos por toda a ilha, 
com praias de areia branca.

    Serviços de desportos aquáticos.
    Serviços de transporte de turistas.
    Turismo residencial.
    Agregação, conservação, transformação e distribuição de produtos 
agrícolas e pecuários (frutas, legumes, queijo), tanto para mercados 
internos como internacionais.
    Gestão de água, gestão de resíduos, produção sustentável de 
energia e outros serviços públicos relacionados.

  Equipamento de animação turística e outros serviços de apoio           
turístico.
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São Nicolau

Dados Gerais

Com paisagens íngremes e rurais, casas coloridas e falésias negras, São Nicolau é o lugar para os amantes das 
práticas ancestrais de talassoterapia, como banhos de lama e banhos de areia.

O Parque Natural de Monte Gordo é considerado uma das principais reservas biológicas do país, com 33              
espécies de plantas endémicas.

Também é conhecido por ser uma terra de mistérios, lendas e uma cultura imponente.

A pesca é uma atividade económica relevante, incluindo estruturas de frio e conserveiras.

População: 12,341
Área: 343 km²
Comprimento Máx.: 44,500 m
Estradas: 102 km
Elevação Máx.: 1,304 m
Aeroporto Doméstico
Municípios: Ribeira Brava, Tarrafal de S. Nicolau

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 3,7 days

6.787

98
1.841
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Natureza: montanha, contemplação

Saúde (praias de areia negra)

Desportos aquáticos: mergulho, pesca

Aventura e desporto

Gastronomia

História e cultura

   Pequenos e médios hotéis e similares nas cidades e no inte-
rior da ilha: rural, agro, eco-friendly.

   Serviços de desportos aquáticos, especialmente pesca e mergulho.

  Equipamento de animação turística e outros serviços de apoio 

turístico.

  Agregação, conservação, transformação e distribuição de produ-

tos agrícolas (frutas, legumes, queijo), pecuários e do mar, tanto para 

mercados internos como internacionais.

   Gestão de água e produção de energia sustentável e outros serviços 

públicos relacionados.
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Maio

Dados Gerais

Maio é a menor das ilhas planas de Cabo Verde, mesmo em frente da ilha de Santiago.

Antigo porto de exportação de sal, que aqui foi produzido até ao século XX e que agora está a ser reformado por 
uma cooperativa de mulheres, incluindo uma oferta de saúde.

É um pequeno paraíso com inúmeras praias de areia dourada, quase desérticas, oferecendo também oportu-
nidades para desportos aquáticos e pescas.

Localizada mesmo em frente a Santiago, também pode ser considerado um destino complementar a essa ilha.

Possui várias ZDTI (áreas para investimento em desenvolvimento turístico específico) com um total de cerca 
de 1000 ha de terreno.

População: 7,034
Área: 269 km²
Comprimento Máx.: 24,100 m
Estradas: 48 km
Elevação Max.: 436 m
Aeroporto Doméstico
Municípios: Maio

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 4,8 days

8.081
81

1.669
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Praia
Resorts
Marinas
Cruzeiros
Desportos aquáticos: surf, windsurf, kitesurf, mergulho, pesca
Residencial
Saúde (banhos de sal)

   Resorts de praia: existem muitos pontos atrativos por toda a ilha, com 
praias de areia dourada.

  Resorts de luxo que poderiam estar ligados a marinas e desportos 
náuticos.

   Marinas para veleiros e iates.

   Pequenos e médios hotéis e similares para beneficiar de turismo de 
curta duração com origem na ilha de Santiago.

    Equipamento de animação turística e outros serviços de apoio turístico.
   Conservação, transformação e distribuição de pescado.
  Agregação, conservação, transformação e distribuição de produtos 
agrícolas e pecuários (frutas, legumes, queijo), tanto para mercados    
internos como internacionais.
   Gestão de água e resíduos, produção sustentável de energia e outros 
serviços públicos relacionados.
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Brava 

Brava é a menor ilha de todo o arquipélago e uma das ilhas mais verdes e floridas.

É uma ilha cheia de encantos para descobrir, cores e aromas, onde os vales profundos contrastam com os picos 
mais altos.
Com uma costa sinuosa e baías encantadoras com barcos coloridos, tem características marcadamente                  
coloniais.
É um pequeno paraíso com um grande potencial para o ecoturismo.
A Brava está ligada, por transporte marítimo, com a ilha do Fogo, sendo um excelente complemento turístico.

População: 5,638
Área: 64 km²
Comprimento Máx.: 10,500 m
Estradas: 29 km
Elevação Máx.: 976 m
Sem Aeroporto
Municípios: Brava

# turistas:
Dados Turísticos (2017)

# quartos:
# dormidas:
Estadia média: 5,2 days

8.179
88

1.583

Dados Gerais
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Produtos Turísticos

Oportunidades

Natureza
Saúde
Cultura

    Pequenos e médios hotéis e similares nas cidades e no inte-
rior da ilha: rural, agro, eco-friendly, relacionados com saúde.

   Pequenos e médios hotéis e similares que aproveitem o turismo 

de curta duração com origem na ilha do Fogo.

    Agregação, conservação, transformação e distribuição de  produ-
tos agrícolas e pecuários (frutas, legumes, queijo).

   Transporte inter-ilhas.

Gestão de água e produção de energia sustentável e outros
serviços públicos relacionados.


