
Um ano atípico com 
resultados inesperados

NEWSLETTER
5a Edição



2 Fevereiro  2021

 » Cabo Verde superou em 2020 a barreira 

dos mil milhões de euros de projecto 

aprovados;

 » Desconcentração do investimento: ilha 

do Maio destaca-se como a que recolheu 

maior volume do investimento, seguida de 

Santiago e São Vicente. Em 4º lugar ficou a 

ilha do Sal e em 5º a Boa Vista;

 » Turismo dominou 80% do investimento, 

seguido pela Indústria com 19%;

 » Exportações de grogue e derivados 

aumentaram, estabelecendo novos 

recordes;

 » A empresa SUCLA comemorou 85 anos, 

com o seu melhor ano de sempre, tendo 

aumentado as suas exportações em 40%;

 » A SOCIAVE estreou-se na exportação 

de ovos para a Guiné-Bissau, estando já 

previstas exportações de frango para esse 

país; 

 » A CVTI abriu uma delegação na Suécia 

para cobrir toda a Escandinávia e o Norte 

da Europa, mercados de nicho que podem 

ser decisivos para o futuro de Cabo Verde;

2020 em números

Clique e acesse:

F CVTradeInvest
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Ilhas com maior volume:Maiores setores investidos:

Turismo
Indústria
Trading

Países que mais investiram:

Maio

Santiago

São Vicente

2020 concretiza recorde de volume de 
investimento em projectos aprovados

Top 3 de investimento

Número de projectos
Aprovados:

27 Projectos

Investimento total:

€ 1 244 333 816
Total de postos de  trabalho

que serão criados:

12 435
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Gráfico 1. Valor investimento € de 2016-2020 Gráfico 2. Posto de trabalho de 2016-2020

Volume

foi registado um volume de 488 298 562 

(quatrocentos e oitenta e oito milhões e 

duzentos e noventa e oito mil quinhentos 

e sessenta e dois) euros e 1 952 postos de 

trabalho em projectos aprovados.

 

O valor atingido em 2020, duplica o 

anterior recorde já atingido de 2017 que 

chegou aos 600 877 434 euros (seiscentos 

milhões e oitocentos e setenta e sete mil 

quatrocentos e trinta e quatro) e 6 689 (seis 

mil seiscentos e oitenta e nove) postos de 

trabalho.

Durante o ano de 2020, o governo  de 

Cabo Verde aprovou um volume recorde 

de projetos, totalizando, até ao final de 

dezembro, 1 244 333 816 de euros (um 

bilhão e duzentos e quarenta e quatro 

milhões e trezentos e trinta e três mil 

oitocentos e dezasseis) e 12 435 postos 

de trabalho que deverão ser criados no 

decorrer da implementação dos mesmos. 

Foram aprovados 27 projectos, sendo 

quatro Convenções de Estabelecimento. 

Um crescimento muito positivo quando 

comparado com o ano passado em que 
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Setores

O setor do Turismo continua 

a destacar-se no nosso 

arquipélago com a maior fatia 

dos investimentos, 998 044 

134€ (novecentos e noventa e 

oito milhões, quarenta e quatro 

mil cento e trinta e quatro) no 

total, o correspondente a 80%, 

referindo-se a 21 projectos com a 

perspectiva de criar 11 380 postos 

de trabalho. Em destaque está 

o projecto Little Africa Maio, o 

maior em termos de investimento 

direto estrangeiro já captado por 

Cabo Verde e que promete mudar 

a dinâmica da ilha do Maio com 

8 mil postos de trabalho e um 

investimento de 500 000 000€ 

(quinhentos milhões).

 

A Indústria está também em 

destaque, tendo arrecadado 19% 

do volume de investimento. Um 

valor global de 240 250 757 € 

(duzentos e quarenta milhões 

e duzentos e cinquenta mil 

setecentos e cinquenta e sete) 

e 1 016 postos de trabalho, 

distribuídos em dois projectos.

Aqui o destaque vai para o 

projecto da Nortuna, que se vai 

iniciar em São Vicente com a 

instalação de produção de atum 

em aquacultura em larga escala 

com destino à exportação.

Segue-se o setor da Saúde, com 1 

600 979 € (um milhão e seiscentos 

mil novecentos e setenta e 

nove), também divididos em 

dois projectos, a Clínica Médica 

Sol Nascente, já a operar em 

São Vicente, e a Multimédica 

destinada para a capital de Cabo 

Verde. Estes dois projectos vão 

criar 18 postos de trabalho.

O Trading Internacional trouxe 

4 437 945 € (quatro milhões e 

quatrocentos e trinta e sete mil 

novecentos e quarenta e cinco) de 

investimento e prevê implementar 

21 postos de trabalho com dois 

projectos para a ilha de Santiago, a 

Hygienus Industrial e a PORTOIL. 

Estes, juntamente com a Nortuna, 

são três projectos que foram 

registados no Centro Internacional 

de Negócios – CIN CV.

Turismo
998044 134 €, 80%

Indústria 
240250 757 €, 19%

Saúde
1600 979 €, 0%

Trading 4437 945 €, 
1%

Total Valor de Investimento (EUR)
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São Vicente 
251,364,486 €, 20%

Maio
500,000,000 €, 40%

Santiago
359,991,470 €, 29%

Sal 
132,229,662 €, 11%

Boavista
453,453 €, 0%

Santo Antão, 
294,744 €, 0%

Total Valor de Investimento (EUR)

Ilha

o investimento a nível nacional para oito 

projectos entre os setores do Turismo, 

Saúde e Indústria. O valor corresponde a 

251 364 486 (duzentos e cinquenta e um 

milhões e trezentos e sessenta e quatro mil 

quatrocentos e oitenta e seis) e 1 230 postos 

de trabalho.

A ilha do Sal contou com 5 projectos, 

todos direccionados para o Turismo, 

perspectivando-se a criação de 1445 postos 

de trabalho em 132 229 662 € (cento e 

trinta e dois milhões e duzentos e vinte e 

nove mil seiscentos e sessenta e dois) de 

investimento.

No ano de 2020, a ilha do Maio foi a mais 

representativa em termos de volume de 

investimento aprovado com o projecto 

Little Africa Maio, no que correspondeu a 

40% do valor a nível nacional.

 

Seguiu-se a ilha de Santiago com 11 

projectos, o equivalente a 29% do 

investimento aprovado, ou seja, 361 410 

396 € (trezentos e sessenta e um milhões e 

quatrocentos e dez mil trezentos e noventa 

e seis) de investimento e a possibilidade 

de criação de 1 733 postos de trabalho. 

São Vicente é a terceira ilha de maior 

destaque, tendo arrecadado 20% de todo 
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País de origem

O maior volume do investimento 

tem origem em Espanha, 

referente  ao projecto Little Africa 

Maio.

Mas, este ano, o grande destaque 

é para o investimento de 

origem nacional, que surge em 

segundo lugar com 401 626 297 

€ (quatrocentos e um milhões 

e seiscentos e vinte e seis mil 

duzentos e noventa e sete), 

proveniente de 19 projectos com 

a possibilidade de criar 3004 

empregos nos setores do Turismo, 

Indústria, Trading e Saúde nas 

ilhas de São Vicente, Sal, Santiago 

e Boa Vista. Estes valores são 

reforçados pela sociedade criada 

pelo projecto Mélia Lusofonia 

entre Cabo Verde e Portugal, 

portanto mais 100 000 000 € (cem 

milhões) de investimento e 400 

postos de trabalho. São dados que 

mostram uma nova dinâmica 

interna, alicerçada na vontade e 

capacidade nacional de participar 

no mercado empresarial cabo-

verdiano.

Também é importante salientar o 

investimento privado Norueguês 

como inédito, que pelo seu volume 

veio em terceiro lugar, devido ao 

já referenciado projecto Nortuna. 

Recorde-se que este projecto 

vai criar 400 postos de trabalho 

diretos na zona de Flamengo em 

São Vicente para a produção de 

atum em aquacultura em larga 

escala.

Da mesma forma, Portugal 

continua a ser um importante 

parceiro para Cabo Verde com 

dois projectos de 1 261 486 euros 

(um milhão e duzentos e sessenta 

e um, quatrocentos e oitenta e 

seis) e que irão criar 13 postos de 

trabalho, um na área do Turismo e 

outro no Trading.

Itália, China, EUA e França 

seguem-se também com valores 

importantes que preveem uma 

boa dinâmica para a economia e 

para o mercado de trabalho em 

Cabo Verde.

Num contexto de pandemia 

mundial e crise generalizada, 

são boas notícias para Cabo 

Verde, indicando que apesar de 

2020 ter sido um ano de grande 

esforço para as empresas, os anos 

seguintes continuam a prometer 

abertura de novos negócios no 

país e contínua criação de postos 

de trabalho.

Cabo Verde 
401,626,297 €, 32%

Portugal / Cabo Verde
100,000,000 €, 

8%China
549,649 €, 0%

Espanha 
500,000,000 €, 40%

EUA
496,383 €,

0%

Noruega
240,000,000 €, 20%

Portugal
1,261,486 €, 0%

Others
400,000 €, 0%

Total Valor de Investimento (EUR)
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Projetos Aprovados em 2020

Projeto

Maria do Carmo Hotel

Soares Dunant 

Clínica Médica Sol Nascente

Ouril Hotel 

Casa Djedja

Santa Cruz Boutique Hotel

Sodade Catamaran

Boutique Hotel Meeting Plateau

Decameron New Horizons Ponta Sino

Dynamic Ocean Roof Associates

Bonatura

Melia Lusofonia 

Hygienus Industrial 

PORTOIL

Multimédica

Gamboa Plaza 

Little Africa Maio

KB Hotel

Residencial Batalha

Residencial Santo Amaro

Oceano Azul Ocean Suites

Metalo

Nortuna

VP Empreendimentos

Luna Boutique Hotel

Agência C&A Oliveira

Hotel Rural Lombo Branco

Total

Investimento Emprego Sector Ilha Capital

3 627 624 00€

634 834 00€

549 649 00€

4 500 000 00€

496 383 00€

906 906 00€

1 086 000 00€

585 181 00€

130 000 000 00€

400 000 00€

250 757 00€

100 000 000 00€

4 262 459 00€

175 486 33€

1 051 330 00€

250 000 000 00€

500 000 000 00€

1 269 669 00€

1 969 780 00€

381 463 00€

108 828 00€

783 924 16€

240 000 000 00€

453 453 04€

500 000 00€

45 345 00€

294 744 00€

1 244 333 815 54€
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Legenda: Ato de entrega da Convenção de  estabelecimento pelo Vice Prímeiro Ministro Olavo Correia, seguido da entrega do 

certificado de  investimento pelo Administrador Executivo da Cabo verde TradeInvest, Alexandrino Anes.

Notícias

O projecto do investidor espanhol 

Enrique Bañuelos de Castro, ao 

qual foi atribuída a Convenção 

de Estabelecimento pelo governo 

de Cabo Verde e Certificado de 

Investimento pela Cabo Verde 

TradeInvest, representa um 

investimento de 500 milhões 

de euros que proporcionará a 

criação de mais de 8 mil postos de 

trabalho.

O projecto será constituído por 

duas enormes estruturas: o Africa 

World e o Maio Vila. No Africa 

World será criado um grande 

complexo com museus e salas de 

exposições de países africanos, 

teatro, casino, lojas, centro de 

congressos/exibições e negócios, 

centro internacional de negócios, 

hospital de última geração, colégio 

internacional, habitação para 

executivos, quadros e outros 

trabalhadores. Incluirá ainda o 

complexo turístico Little África 

Resorts com 3000 quartos. O Maio 

Vila é a parte do projecto que se 

Little Africa Maio vai concretizar o maior 
projecto de investimento em Cabo Verde

dedica a turismo residencial de 

luxo com vivendas. Será também 

constituída uma zona Franca 

Integrada de tax-free e lojas 

francas.

Associado a este projecto será 

construído um Aeroporto 

internacional, novo Porto, áreas 

de produção de energia, água, 

logística, pedreiras e serviços 

processamento de materiais.
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Notícias

A ilha de São Vicente vai ter uma 

instalação de produção de atum 

em aquacultura em larga escala, 

projecto que será desenvolvido 

pela empresa norueguesa 

Nortuna, que prevê a criação de 

400 postos de trabalho diretos 

e 1200 no total, entre directos e 

indiretos.

O projecto será implementado em 

diferentes fases, sendo a primeira 

na zona de Flamengo, ilha de 

São Vicente. A expansão está 

prevista para Tarrafal de Monte 

Trigo, na ilha de Santo Antão e 

posteriormente para a ilha de São 

Nicolau, onde estão situadas as 

duas maiores baías de Cabo Verde.

O atum Bluefin (barbatana azul), 

que será produzido, é uma das 

espécies mais caras de atum, cujo 

preço no mercado internacional 

pode atingir entre 32-40 euros/

kg. Este projecto tem, portanto, 

uma importante relação com 

o potencial de exportação 

nacional, que irá aumentar 

exponencialmente quando o 

mesmo estiver em velocidade de 

cruzeiro.

Noruegueses escolhem Cabo Verde para 
produzir atum em aquacultura

Royal Horizons 
Ponta Sino com 
investimento de 130 
milhões de euros 
será no Sal

O grupo New Horizons 

Hotels and Resorts teve 

aprovação do seu projecto 

turístico Royal Horizons 

Ponta Sino SA na ilha do 

Sal, num investimento que 

representa 130 milhões 

de euros e vai criar 1.400 

postos de trabalho diretos e 

indiretos.

O resort de cinco estrelas 

terá 732 quartos, localizados 

na zona histórica de 

Ponta Sino, com uma área 

total de 11,5 hectares. O 

empreendimento terá 

também dez lojas, seis bares 

e cinco restaurantes, 33 

piscinas, um beach club, 

dois ginásios, um kids 

club, um spa, uma sala de 

conferências e teatro.
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O empreendimento turístico, 

que se destina à ilha de Santiago, 

tem previsto a realização de 

um investimento de cerca de 

100.000.000 euros com a criação 

de 400 postos de trabalho diretos 

e 600 indiretos durante a fase de 

construção e funcionamento do 

projecto de investimento.

O “Eco-resort“ pretende 

estar associado à certificação 

“Biosphere Resort - Unesco“, com 

o objectivo de seguir todas as 

normas e planos urbanísticos e 

paisagísticos referentes ao Master 

Plan da Santiago Golf Resort e ao 

Plano Detalhado Urbanístico.

O projecto tem uma grande 

estrutura composta por duas 

unidades hoteleiras e diversas 

infraestruturas turísticas: Meliá 

Lusofonia Diplomático com cerca 

de 150 quartos, orientado para 

segmentos de negócio, congressos 

e incentivos; Meliá Lusofonia Spa 

Hotel com cerca de 320 quartos, 

orientado para turismo de lazer, 

cultura e saúde; Meliá Lusofonia 

Residence Clube com cerca de 160 

apartamentos e vilas orientado 

para as famílias nacionais 

e internacionais; Academia 

Lusofonia Artes e Música e 

centro Multiusos, espaço para 

congressos para cerca de duas mil 

pessoas, feiras, eventos culturais, 

empresariais e galerias de arte, 

estúdio internacional de música; 

Lagoa Lusofonia com tecnologia 

Crystal Lagoon; Nha Clube, 

espaço de lazer composto por área 

desportiva, comercial e Beach 

Clube com praia artificial.

Meliá Lusofonia Cabo Verde terá conceito 
de Eco-resort



12 Fevereiro  2021

O projecto Gamboa Plaza 

Shopping & Hotels será edificado 

na Avenida dos Combatentes, 

zona de Gamboa, na cidade da 

Praia.

 

O projecto está prespectivado 

para uma área de 13.987m2 

e está dividido em duas fases 

com um investimento global de 

250.000.000 euros e deverá criar 

1.200 empregos diretos. No total, 

serão seis hotéis, uma marina 

para embarcações de recreio, 

recuperação de um antigo pontão 

e outras áreas para lazer.

Na primeira fase, serão edificados 

dois hotéis de 4 e 5 estrelas, 

com um total de 419 quartos; 

uma marina para 150 barcos 

de recreio; recuperação de um 

antigo pontão com a construção 

de um espaço recreativo e de 

lazer denominado Ponti Bedjo, 

com restaurantes, bares, piscina, 

passeios aquáticos, escritórios, 

entre outros; criação de um 

“Beach Club” que vai consistir 

na requalificação da Praia da 

Gamboa; construção de um spa, 

ginásio, centro de convenção, 

casino, centro comercial; 

edificação de um parque de 

estacionamento privado e 

outro público com um total de 

236 vagas; construção de um 

minigolfe público; e instalação de 

uma luminária aquática musical.

A segunda fase vai dedicar-se 

à edificação de quatro hotéis de 

4 e 5 estrelas com capacidade 

máxima de 800 quartos e 

construção de equipamentos 

coletivos.

Gamboa Plaza Shopping & Hotels 
promete mudar a capital



13  Fevereiro  2021

Destinos de Exportação
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Exportação

Em pleno ano de pandemia, as economias tiveram de se reinventar para uma nova 

realidade que está a prolongar-se por mais tempo que o esperado. Os efeitos da Covid-19 

fizeram-se sentir em especial no setor do Turismo, responsável por uma grande 

percentagem do PIB cabo-verdiano. Toda a cadeia de valor ressentiu-se. Com os hotéis 

fechados, o consumo de produtos nacionais pelos turistas reduziu drasticamente em 

todas as áreas alimentares.

O mesmo seria de se prever no setor das bebidas, no entanto, no que toca à exportação, 

os dados da Direção Geral das Alfândegas de Cabo Verde demostram que as empresas de 

produção de grogue e derivados conseguiram contornar a redução do consumo interno em 

2020.

Exportações de Grogue com crescimento
em ano de pandemia

Ano Alfandega Mindelo 

(Quantidade/litros)

Alfandega Praia 

(Quantidade/litros)

Total

2016 59 919 1 206 61 125

2017 40 680 20 880 61 560

2018 56 514 15 720 72 234

2019 40 104 4 200 44 304

2020 72 323 9 928 82 251
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Exportação

Em 2020, as marcas produtoras de grogue 

totalizaram a exportação de 82 251 litros 

de grogue, o que representa um record para 

o setor, que em 2018 tinha conhecido os 

seus melhores resultados com a exportação 

de 72 234 litros.

As 9 empresas exportadoras, dedicaram-

se especialmente ao mercado dos Estados 

Unidos com 55 786 litros exportados. 

Holanda e França foram os países que 

se seguiram com 23 465 e 3 000 litros 

exportados.

Exportador Destino Quantidade (litros)

Águas de Ribeirão Estados-Unidos 4 528

Aldeia Tour, Lda Estados-Unidos 5 400

Casa Nha Terra Estados-Unidos 20 250

Fortes Produção de Aguardente França 3 000

Garça Real Estados-Unidos 9 639

João Monteiro e Filhos, Lda Estados-Unidos 9 117

LF Licores Países Baixos 16 965

Oliveira e Oliveira Estados-Unidos 6 852

Padaria Vitória Países Baixos 6 500

Total 82 251



INFO

SEARCH & FIND

Informação comercial relevante
e Relatórios/Infografias setoriais

Apoio na concessão
de terreno

MEETINGS

Organização de missões de trabalho
& reuniões políticas e/ou  técnicas

FACILITAR

Facilitar todas
as fases do projeto

MATCHMAKING

Matchmaking com parceiros
locais e/ou internacionais

AfterCare

AFTERCARE

ENTIDADE PÚBLICA LIGADA 
AO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

ENFOQUE PÚBLICO-PRIVADO MEDIAÇÃO

Cabo Verde TradeInvest, a sua porta 
para o investimento em Cabo Verde

CONTACTO
Rotunda da Cruz de Papa, 5 - C.P. 89-C, Achada Santo António - Praia CABO VERDE

(+238) 260 41 10 / 11  -  (+238) 333 82 10
info@cvtradeinvest.cv


