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Projetos Aprovados no 
primeiro trimestre de 2021

Projeto

Four Points by Sheraton & Le Meridien

Navio Atlantis Antão 

Sena's Aparthotel

Esplanada Captain George's 

Maio Hotel

Viveiro

Total

Investimento Emprego Sector Ilha Capital

61 900 000€

8 950 000€

1 101 509€

47 159€

7 200 000€

5 000 000€

83 097 159€
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O primeiro trimestre de 2021 chegou ao fim com um total de 83 097 159 euros (oitenta e três 
milhões, noventa e sete mil cento e cinquenta e nove) de investimento aprovado pelo Governo 
de Cabo Verde, que vai possibilitar a criação de 654 postos de trabalho. O volume representa seis 
projectos, sendo cinco dedicados ao Turismo e o restante ao setor do Transporte Marítimo.

A ilha de São Vicente foi a que registou o maior volume de investimentos aprovados de 70 850 000 
euros (setenta milhões, oitocentos e cinquenta mil) com dois projectos: Four Points by Sheraton 
& Le Meridien e o Navio Atlantis Antão. Seguem-se o Maio também com dois projectos de 7 247 
159 euros (sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e nove), a ilha do Sal 
com 5 000 000 euros (cinco milhões) e Santiago com 1 101 509 euros (um milhão e cento e um mil 
quinhentos e nove).

Os projetos correspondem a investimento proveniente dos Estados Unidos da América, da Turquia, 
França, Itália e também de investidores nacionais.



“Four Points by Sheraton” inicia obras 

na Laginha
A cerimónia de lançamento da primeira pedra 
do “Four Points by Sheraton” decorreu no dia 
16 de fevereiro na Avenida Marginal, zona 
da Laginha, no espaço onde será construído 
o primeiro hotel da marca Marriot. O ato foi 
antecedido pela assinatura da Convenção 
de Estabelecimento entre o promotor, Julius 
Akene, e o Ministro da Economia Marítima, 
Paulo Veiga, em representação do Governo 
de Cabo Verde. O evento foi presidido pelo 
Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva que 
lançou a primeira pedra, juntamente com a 
Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do 
Território e Habitação, Eunice Spencer Lopes.

As obras foram iniciadas nos dias seguintes 
e a entrega do certificado de registo de 
investimento no dia 22 de fevereiro, pelo 
Presidente do Conselho de Administração da 
Cabo Verde TradeInvest, José Almada Dias, ao 
promotor.

“O Mindelo tem um charme único, é uma cidade 
magnífica, autêntica, representa Cabo Verde na 
sua diversidade cultural. É a casa da Cesária 
Évora e a capital cultural do país. As gentes 
são calorosas e amigáveis. O Four Points by 
Sheraton, será um fantástico hotel de 5 estrelas. 
(…) É exactamente isto que a cidade de Mindelo 
tem estado à espera para poder libertar o seu 

potencial para ganhar o seu lugar no turismo 
internacional”, explicou o promotor Julius 
Akene durante a cerimónia.

A Sociedade Maseyka Holdings Investments 
SA, dos sócios Roger Tchoufa e Julius Akene, 
naturais dos Camarões e residentes nos EUA, 
vai fazer um investimento de 61.900.000€ 
(sessenta e um milhões, novecentos mil euros) 
para a construção, implementação e exploração 
de dois hotéis de 5 estrelas.

O primeiro hotel será gerido pela marca “Four 
Points by Sheraton” e terá 128 quartos. O 
segundo hotel será gerido pela marca “Le 
Meridien” com a categoria de cinco estrelas 
Premium e contará com 172 quartos.

Ambos os hotéis terão restaurantes, bares, 
zonas de lazer e entretenimento, piscinas, 
SPA, health club, salas de congressos e 
reuniões, cinema, lojas assim como outras 
facilidades complementares, necessárias ao 
funcionamento do empreendimento.

Através de acordos de franchising das marcas, 
o grupo Marriot Internacional cumpre a 
representação dos seus primeiros hotéis em 
Cabo Verde.

Prevê-se que o investimento resulte em 500 
postos de trabalho diretos.

Four points by Sheraton
Obra em curso

Projectos em Construção
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Obras em curso Projeto das instalações da Nortuna

Nortuna assinam acordo para produção 
de atum em aquacultura

O grupo Nortuna Holding CV assinou com o 
Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga, 
no dia 10 de março, em Mindelo, um Acordo de 
Parceria entre o governo e a entidade privada, 
representada pelo seu Diretor Geral, Jan-Helge 
Dahl, no âmbito da implementação do Projeto 
de Investimento Industrial para Aquicultura e 
Processamento de Atum Rabilho do Atlântico 
na praia do Flamengo em São Vicente.

No mesmo ato, foi feita a entrega do Certificado 
de Registo do Projeto à empresa Nortuna CV 
SA, pelo Coordenador do Centro Internacional 
de Negócios e Presidente do Conselho de 
Administração da Cabo Verde TradeInvest, José 
Almada Dias.

O Projeto de Processamento de Atum Rabilho 
do Atlântico ou “Thunnus Thynnus”, será 
desenvolvido pela Nortuna Holding CV, num 

lote situado na praia do Flamengo, Ilha de 
São Vicente, onde já se iniciaram as obras de 
instalação da empresa.

Serão construídas usinas na praia do Flamengo, 
ilha de São Vicente, com posterior expansão 
para as ilhas de Santo Antão e São Nicolau.

Um investimento total projetado em cerca de 
240.000.000 (duzentos e quarenta milhões de 
euros) que será realizado em quatro fases. O 
primeiro ano prevê um investimento inicial de 
cerca de 2.080.000 euros (dois milhões e oitenta 
mil euros).

Prevê-se a criação de 1.000 (mil) empregos 
diretos e permanentes e aproximadamente 
3.000 (três mil) empregos indiretos durante a 
construção até à operacionalização.
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Projecto Viveiro diversifica a oferta turística do Sal 
com o primeiro campo de golfe relvado do país

O projecto Viveiro Golf Resort recebeu o 
certificado de registo de investimento no dia 
19 de março, entregue à representante da 
sociedade Viveiro Limitada, Paola Mariani, pela 
gestora de clientes da Cabo Verde TradeInvest 
Sandra Nazaré, na delegação da agência na ilha 
do Sal, em Santa Maria.

O investimento do projecto, que se vai localizar 
na ilha do Sal, está orçado em 5 000 000 (cinco 
milhões de euros) para a construção de um 
resort. O empreendimento ocupará um lote 
de 327.248 m2 na primeira fase e prevê a 
construção de um Club House com hotel, várias 
vivendas, edifícios residenciais e a construção 
de um campo de golf com 9 buracos, integrado 
numa infraestrutura hoteleira e complexo 
turístico. O projecto encontra-se em construção 
desde 2019 e está prevista a sua conclusão para 
este ano.

O Hotel terá 45 suites, para o máximo de 100 
camas, uma receção e sala administrativa do 
campo. O projecto prevê a criação de 70 postos 
de trabalho e pretende funcionar como um 
Eco-Resort, propondo uma multiplicidade 
de funções, e ofertas turísticas devido à sua 
dimensão operativa.

O objectivo da sociedade é transformar o Viveiro 
num oásis arquitetónico à volta de um parque 
natural e com isso atrair um fluxo de turismo 
de alto nível que consequentemente aumentará 
a oferta turística na ilha do Sal, promovendo a 
qualificação da zona do algodoeiro.

O Viveiro Golf Resort representa assim o 
primeiro campo de golfe relvado de Cabo Verde, 
com investimento de origem cabo-verdiana. 
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Webinar “Oportunidades de negócios e de investimento 
Portugal-Cabo Verde”

A AICEP Portugal Global – Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de Portugal, 
em parceria com a Cabo Verde TradeInvest 
(CVTI), realizou o Webinar “Oportunidades de 
negócios e de investimento – Portugal-Cabo 
Verde” no dia 17 de março.

O webinar teve por objetivo apresentar o atual 
contexto macroeconómico em Cabo Verde, 
levando em conta a situação resultante da 
pandemia, as tendências e perspetivas gerais 
e setoriais, e as oportunidades de negócio e 
investimento existentes para as empresas 
portuguesas.

A abertura da sessão foi realizada pelo 
Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, 
seguida das apresentações do Presidente 
da CVTI, José Almada Dias, do delegado da 
AICEP em Cabo Verde, Paulo Borges. Contou 
igualmente com o testemunho da experiência 
no mercado cabo-verdiano das empresas 
Academia do Código, pelo Diretor António 
Castro, e do projeto Lusofonia Cabo Verde Eco-
Resort, pelo Promotor do Projeto Pedro Ventura. 

Notícias
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CV TradeInvest participa no Terceiro Diálogo de 
Parceria Cabo Verde - Estados Unidos

O Presidente do Conselho de Administração 
da Cabo Verde TradeInvest, José Almada Dias, 
participou no Terceiro Diálogo de Parceria Cabo 
Verde – Estados Unidos que decorreu no dia 
30 de março entre os governos de Cabo Verde 
e dos Estados Unidos, num evento realizado 
online. Durante a intervenção do PCA da 
agência foram apresentadas as oportunidades 
de investimento em Cabo Verde nos seus mais 
diversos setores.

O Diálogo, que contou com a participação de 
representantes governamentais de ambos os 

países, foi lançado pelo Ministro dos Negócios 
Estrangeiros e Comunidades e Ministro da 
Defesa de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares e 
pelo Secretário de Estado Adjunto, em exercício, 
dos Estados Unidos da América, Robert Godec.

Do encontro resultou um Declaração conjunta 
de contínua parceria nas áreas de Crescimento 
Económico e Prosperidade, Educação e Parcerias 
Universitárias, Defesa e Segurança, Partilha de 
Informação e segurança de Fronteiras.

Notícias
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CV TradeInvest organiza Reunião 
Sectorial para divulgação do AGOA

A Cabo Verde TradeInvest com o apoio da USAID/West Africa Trade and Investment Hub organizou 
uma reunião setorial através da plataforma Zoom no âmbito do AGOA (African Growth and 
Opportunity Act) que contou com a participação de operadores do sector do vestuário/confeções, 
entre eles, Verde Vest, Sodad, Cap-Vert Design e Confecções Alves Monteiro, e os co-colaboradores 
Direção Geral da Alfândegas e o Expert da USAID/West Africa Trade and Investment, Kara Diallo, 
Especialista do AGOA do Trade Hub.

O evento iniciou-se com a apresentação de dados de importação dos EUA e alguns regulamentos 
que regem esses produtos, Uso do Visto Têxtil; Discussão sobre os desafios e perspetiva das 
empresas do sector e etapas; e Itens de ação a serem preconizados por cada entidade relevante e 
envolvida nos tramites da exportação. 

Notícias



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


